












দীনধাম, কলিকাতা, 
৩০1৩ লং মদন মিত্রের লেন হইতে 

ও 

১১ ন” সিমলা ই্রট্, কলিকাতা, 

এমারেজ্ড প্রিণ্টিং শয়ার্কস্ হইতে 
শ্রবেভারীলাল নাথ ছারা সুদিক্ত। 



ন্িন্বেিন্ন । 

এই কবিতাগুলির প্রায় সমস্তই “ভারতবর্ষ”, “নারায়ণ” 

*সক্কল্ল', 'ব্রহ্মবিদ্ভা, উপাসনা" আলোচনা” এঅর্চনা' 

প্রবাহিনী”, প্রস্ততি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল 

এক্ষণে গ্রস্থাকারে মুত্রিত হইল। 

'কৃষ্ণনগর'শীর্ষক কবিতাটী কুষ্ণজনগরের মাসিকপত্র 

'সাধকে' প্রকাশিত হইয়াছিল ; “সাধক'-সম্পাদক মহাশয় 

কবিতার নিন্তে টীকাস্বরূপ যাহ লিখিয়াছিলেন, তাহাও 

এই গ্রন্থে এ কবিতার নিদ্ধে সন্নিবেশিত হইল 1 ইতি-_ 

গ্রন্নকার।, 
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শস্ন্স। 
০ ৬ হা 

মায়ের অঙ্গনে শিশু ঘুরিয়া! ঘুরিয়া 

* চীরখণ্ড কোথা যদি পায় কুড়াইয়া, 

মহার্ঘ বসন-জ্ঞানে লইয়। যতনে 

অমনি ছুটিয়া আসে জননী সদ্নে | 

দুই করে ছড়াইয়া কুদ্র চীরখানি, 
ডাকিয়া মাতায়, বলে আধ আধ বাণী : 

“দেখ মা এনেছি আম কেমন বসন; 
একবার পর দেখি,,হ্য় মা কেমন |” 

মেহের সে দান ল'ফবে'জননী সাদরে, 

ছু'করে ছড়ায়ে' তাহা বুকে করে ধরে; 

মহার্থ বসন চেয়ে মহার্থ তা" গণে-- 

ছিন্ন ম্লান মূলাহীন অমূলা সে ধনে। 

প্স্করস্পিক স্রিকি পিপিপি াক্র্র্কপ্বর্কস্স বাবস্কস্পা 

নু-কুঞসধুক পর 

স্টরিস্পাীন শরিস্প্টিরী” 

্ 



শীট ক ব্বিশপ্র্ূবশ বণ সবক কনক বব শা পরপর নং পরপর” পুশ সব 

শা এ চাঙা 

ঃ 
শ্রী 

মাতা বলে, “এনেছ কি স্বন্দর বসন ! 

এই যে ভ'য়েছে ঠিক দেখ না কেমন?” 

টীরখণ্ড বুকে রেখে, বুকে করে ভারে: 

স্নেহের মবিত লয় স্লেহ-পারাবারে । 

হে জননী বঙ্গভাষা । এ শিশু তোমার 

পাইয়াছে এ চপ বল খানি কবিতার 

তোমার অঙ্গনে ঘুরে : মায়ের আদরে 

তুমি কি ল'বে না তাহা স্পেহে বুকে কারে? $ 

হ 

দীন্ধাম | 
চ 

বশাখ, ১৩২২ । 

স্রীশটটী্্রপট নি শক্তি শি প্র -িপ্প৯9 প্ী পক রা প্্টাক্ ্পীস্া 

জি 

চে 







উপাসনা ।* 

এ উপাসনার যোড়শোপ্চার 

আপনার করে সাজায়ে, 

আপন মন্দিরে আপনার তরে 

ব্রাখিয়া দিয়াছ শুছায়ে 

তুমি যে প্রভাতে £ উষার আভাতে 

টাড়াও প্রতিমা সাজিয়া, 

কানন ভরিয়া কুসুম লইয়া 

নিজপদে দাও ঢালিয়া : 

আপন আলোকে মুখর পুলকে 

আপনি ওঠ যে জাগিয়!, 

বিহগের রবে আপনার অ্ববে 

আপনি ওঠ যে মাতিয়া ; 

৯০০০০ ৯ পি ক. সর্প পানী নালিশ লোপ কপ হর রর 4 

॥ 
লাতিন রাজা লাগান যারা হও পার ধাাগ ও সানির উও ও সানি চে ৬৬ উপজাও তারিডাল। উভচর ৫ লহ প্জপিিশতশ ₹ ৭ লিজার ৬৫ শর শপ পাল আপনার পা পাই শপ 

“উপাসনা, পতিকার জন্য [খিত | 



চীবর । 

1 মলয়ের পে নিজ্ঞ গন্ধধূপে 

নিজ পুজাগুহ ভক্বিছ ; 

ভরি নিত কারি, নিজ পুজাবারি 

নিকরের ধারে ঝরিছ । 

তুমি যে মধ্যাহে প্রান্তর অরণো 

পানের নিথর মূর্তি; 

ল্লাটে তোমার সমাধি ছটার 

চিদালোকমক্ী শা রতি টু 

আপনার ভাঃস অবনী আকাশে 
আপনি ওঠ বে ফুটিয়া 

সমাহিত ধালী, লীলব আপনি 

আপনার জ্গোতি হেবিয়া। 

সাসাঙ্গ আবাতু জবা আভার 

নয়ন দেলিয়া জাগ দেও 

প্রতীক জিবনে 2 খুখর স্পন্দনে 

€বরাট সমাধি ভাঙ্গ যে । 

পিককণ্ঠ মাঝে শজাথণ্টা বাজে 

সন্কযাত্র আলতি লাধিতে ) 

জাল দীপানলী গগন উজ্জলি, 

আপন প্রতিমা বলিতে 

লিজ প্রভিমার ভিতবের ছা 

সে পু সময়ে খুলিয়া, 
রত বন্ডিতে আলোক-অমৃত্তে 

দেবালয় দেও ভরিয়া । 



উপাসনা | 

এস ছে দেবতা ! এ মানস যথা 

একান্তে একাগ্রে চাহিছে, 

এ মহাপ্রতিমা, আর্তি-মভিম। 

হেরিয়া, ভবষে ভাসিছে ; 

এস হে দেবতা ! পিজা শ্রবা 
শ্রিথাণ্ড অধম সেরকে ; 

এ গতিমা লায়ে, উপাসনা হ'য়ে 
4) কঃ 1 

শক সো চু পুলক 1 



আকাশ । 

ভাস ভাস এ নয়নে দিবস যামিনী ধরি”, 

যেন কা'র কি আভাসে নতত রয়েছ ভরি" 3 

হেরিলে হরে যে ভাষা, 

হৃদয়ে ভরে কি আশা, 

মরমের বত কথ! যেন হোথা আছে লেখা) 

নিশিদিন চাহি যারে, যেন তা'রে যাক দেখা । 

তোমারে হেরিলে মনে নির্বাক লহরা ওঠে, 

ধূলার আসন ছেড়ে মানস কোথায় ছোটে ! 

যেথা ধুলা মলা নাই, 
যেখা জোতি চিরস্থায়ী, 

যেথায় কুন্ুমনুল অঙ্লান সরস সদা, 

বেথ! গন্ধ মকরন্দ বিলম্ব না পায় কদা, 

বেথা রবি শী তারা পথে পথে খেলা করে, 
অনন্ত কৌমাররঙ্গে, অক্ষয় প্রমোদাতরে, 

বেথা বামু মক্তামন্তে 
প্রাণময় তন্ধে তন্ধে 

মহাগীতে ভরিতেছে মহান অঙ্গন কা+র, 

'নন্ক উৎসব হর কি অনন্ত প্রতিমার 1 



আকাশ । 

কত উচ্চে, হে উদ্দার, তোমার ও রঙ্গস্থল ; 
কত তুচ্ছ মহী'পরে ও উন্নত হিমাচল! 

শিখর শিখর পরে 

যেন তোমা” স্পর্শ করে, 

উঠিলে শিখরে কিন্তু বুঝি তুমি কত দূরে ; 
ভূঁতলে, অচলশিরে, স্পশাতীত মায়াপুরে ! 

চাস ভাস এ নয়নে ওই মাক়্ারপ ধরি+, 

দেই চিরনব দৃশ্তে ওই দৃষ্ঠপট ভরি" ; 
সেই উভ সন্ধ্যাবেলা 

বসাও ব্রিদিব মেলা, 

সেই মুক্ত ছিপ্রহরে রঙ্গালয়-সীম! হ'তে 
নীরব বীণার রব আনুক অনস্ত পথে । 

সেই যামিনীর ছায়ে অস্পলুমের নিতা রাস; 
যেন বনফুলে বন ভরা 'আছে বারমাস ; 

মধ্ো মন্দাকি নীধারা 

বহিতেছে সীমাহান্বা, 

পুর হ'তে পুরান্তরে, পুলকিত পথে পথে, 
কুমুদ কহ্লার কত ফুটিছে সলিল হতে । 

সেই স্বচ্ছ বক্ষভরা শারদ নীরদরাশি, 
*& অঙ্গে জুঙ্গে উছ$লত শারদ কৌমুধী হাসি, 

ত্রিদিব বরণ ঘটা, 

রজত-কাঞ্চন-ছট। ; 



১৫ চীবর। 

মহেন্্র-মন্দিরে যেন অলিন্দের ইন্জ্রনীল, 
ধরিত্রীর ধ্যানপীঠ স্থুপবিত্র অনাবিল । 

ভাস ভাস আমার সে বাসনার বেশ ধরি” : 

ষৃদিও অচিন্তা ইচ্ছা উল্লাস নিয়েছে ভরি?) 

তবু সেই আকর্ষণ 

এখন (91 বাধিছে মন, 

হৃদয়ের থেলা গেছে, আছে ভরা ভালবাসা, 

ক্ষণিকের মোক ভেঙ্গে আসিয়াছে চির-আশা। 

আজি জীবনের ধারা! শিখরে শিখরে আর 

আবেগ-মুখর শোতে কল্লোল করে না ভার । 

আক্তি সিক্গু সম্লিকটে, 

ঘেরা শ্যাম উভতটে, 

সলিল ধরেছে শান্ত প্রান্তরের প্রতিচ্ছায়া, 

অনভ্ত লীলিনামুদ্ধ ধ্যান গর স্মন্ধকায়া । 

আশৈশব ওইখানে খুঁজেছি আকুল মনে, 
সে শৈশবে হারায়েছি জাবনের যেই ধলে ) 

ভুমি সেহারান হাসি, 

জুড়ান সে স্সেহ রাশি, 

জড়াইয়া রাখিয়াছি হাসিমাখ! নীলিমায় ? 
ঘুনান সে সহোদরে জাগায়েছ তারকার | 

তার পর, জীবনের তকুমাকে পুনরাক 
কত থগ্যোতের আলো জলিল নিভিল হায় ; 



আকাশ । | ১% 

আর তত তা স্ফুরিবে না, 

সেদিন ত' ফিরিবে না, 

তুমি যেন ক্ষণে ক্ষণে তারকাকণার ভাসে 

আমার সে আলোকণ! দেখাইছ ও আবাসে । 

আজি শুধু স্মতি নও সেই প্রিয় অতীতের ; 

অতীতের ভাব্যে ভরা মূল সুত্র ভবিষ্যের ; 
আজি দেখাইছ তা'রে, 

ৃ যে'ও ছায়াপথ পাবে 

আলোকিত করিতেছে জীবনের ছায়াপথ 

সুখছুঃধে গুপ্রু যার অচিস্ত্া কি মনোরথ ! 

আজি মিলে গেছে নীলে আমার সে শশী তারা, 

শীতল করেছে জদি নয়নের নীরধারা ) 

রাখিও দে বোমমাঝে, 
কী 

য'দিন বুদ্ধদ সাজে 
থাকিব এ সিস্কু পরে ; তার পর সব তুমি-- 

বিরহিত, বিলীনের চির মিলনের ভূমি | 

হে উদ্ধের নীলসিন্ধু। উদয়াস্ত উভঘাটে 
কত সুর্য উঠিতেছে, কত ুর্ধ্য ধসে পাটে 

কিন্ত, আঁধারের কোলে 

ঝড়ে যে তরী দোলে, 
যবে সিদ্ধমাঝে কীপে শত পাস্থ পথহারা, 

পথ দেখাইতে থাকে শুধু তষ ঞ্ুবতারা। 



চীবর । 

বিষাদ-বারিধিমাঝে জ্ঞানরবি ডুবে যায়, 

কর্থের স্ুধাংশড ছবি অবসাদে ক্ষয় পার, 
শুধু দূরমেক হ'তে 

ভাসে অন্ধকার পথে 

ভকতির ধ্রুবতার!, করুণার রশি লয়ে; 

শুধু অহেতুকী আশা ভাসে শৃন্ধে সেতু হয়ে! 

কত কথা ওইথানে, কত আশা ঢাক আছে ! 

কতদুরে নয়নের, জদয়ের কত কাছে! 

এন এস এ জদয়ে 

সেই পু আশা লয়ে, 

অবিমুখ করুণার মুক'ভাবা সুনাইয়ে, 
এ মহান্ ধারের ফ্রুবতার! দেখাইয়ে । 



প্রবাহিনী|* 

আসিছে এ প্রবাহিনী কোন্ অদ্রিরাজ হ'তে ?- 

কোথায় গঙ্গোত্বি তার ? 

এ. কোথা” গোমুখীর দ্বার? 
কি ব্রাম্পে নিশ্মিত হয় কোন্ আকাশের পথে? 

মিশিছে এ প্রবাহিনী কোন্ মহাসিন্কু-নীরে ? 

কেমন সে পারাবার ? 

ফেমন সঙ্গম তার ? 
এ বারি কি বা্পরূপে আবার আসিছে ফিরে ? 

আদি অস্ত অন্তরালে--কিগ্বুবিব মন্ত্র তার ? 

যতটুকু দেখা যায়, 

কত আলোছায়া তায়! 

কত উশ্মি আন্দোলনে ঘটাইছে কি বিকার ! 

এই, বক্ষ হাসিতরা, উধার আবেশ তরে ; 

এই, নীল নীরদের 
ছায়াময় হাদয়ের 

প্নীধার, হৃদঘে আসি, আধারে আধার করে। 

*প্রবাহিনী' পত্রিকার জস্ক লিখিত। 

॥ ৭ ॥ 

জট 58580595528755705505555578540 বিপিন উরমিন আট উকাসিবীফ কলি এবি ! 

* ৬ 



চীবর । 

কোথা” শ্াম প্রান্তরের প্রসাদ উভয় কুলে, 
হেথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রবি, 

হোথা পাদপের ছবি, 

কোথা' বনফুল কত চলে বীচিকুলে ছলে । 

কোথাও আবিল শ্রোত ধুলা মলায় কত? 

নিটুর আবেগে তার 

হইতেছে ছারখার 

কুটীর উদ্ভান পথ স্ররমা সোপান শত । 

কোথাও উর দেশে সকল উ) নীরস প্রায়; 

তপ্ত সৈকতের তলে 

আতপ্ত সলিল চলে, 

তপু পবন ভাতে পাশ পলাতে চায। 

তবু এই প্রবাহিনী বিরামদায়িশী কত; 

জানিনা গঙ্গেতি তার, 

জানিনা গোমুধী দ্বার, 

তবু তার হবিদ্বারে বমি যেন অবিরত । 

তবু ভার হৃধীকেশে মধুর কল্লোল কার! 
উপল ভিজাযে চলে, 

অমুত্তে পাষাণ গলে, 
সে অনস্ত কলধবনি কর্ণে আসে অনিবার । 



প্রবাহিনী । 5৫ 

তবুতার বৃন্দাবনে, অন্তরের কি পুলিনে, 
হদয়-যমুনা সনে 

বেড়ায় কে বনে বনে, 
বাঞ্ছিত বাশরী তার বাজাইয়া নিশিদিনে। 

তবু তার দূরস্থিত গঙ্গাসাগরের ধারে 
কি কপিল বসে আছে 

নীল বারিধির কাছে, 
চরম তীর্থের তথ্য তন্বহীনে বুঝাবারে । 

ধহ বহ প্রবাহ্িনি এ অসীম শোতে তব; 
জানিনা বহিলে কত, 
সম্মুখে কত যে পথ) 

অনাদি অনস্ত যাত্রা, কৌতুহল অভিনব । 

বহ বহ প্রবাহিনি অস্ত কদশ্ব-বনে। 
অনন্ত কদন্ব মূলে, 

এক(ই) সে যমুনা-কুলে, 
এক(ই) সে তোমার হরি ডাকিছে বাশরী-শ্বনে । 



মানস-যমুনা । 

এ হৃদয়বৃন্দাবন দিয়া বহ নিশিদিন, 

অনুরাগময় নীবে ভাসাইয়া এ পুলিন ; 
বহ, বৃহ, প্রেমধারা । 

ছুটিযলা পাগলপারা 
ওই, কে লুকায়ে গায় ছুকুলের বনে বনে, 

মিলায়ে বাশরী তার, তোমার লহরী সনে । 

আতগ্ত বালুকারাশি, জীবনমরুতে হায়, 

আমার যে দহিতেছে, অভর্হঃ সে জালায় » 

তুমি, শান্তি-তমালের 

ছায়া লয়ে, এপ্প্রাণ্র 

তীরে তীরে শীতলতা কর চির প্রসারিত, 

পুলক-কদন্থে কর এ অস্তর রোমাঞ্চিত । 

আমার এ ব্যাকুলতা-বকুলেতে আন তুমি 
সফলতা-পুষ্পভার, আমোধিয়! বনভূমি 3 

উছলিয়া উঠ কুলে 
প্রীতি-বংশীবট মূলে, 

ভুমি যে তাহার পথ, তুমিই তাহাকে জান &. 



মানস-বমুনা । ১৭ 

ছুটিবে তোমার তটে, সে গোপবাঁলকরূপে, 

যত মনোবৃত্তি মম, বরিতে আপন ভূপে। 
তাদের সাধের বনে, 

মনোমত সিংহাসনে 

মনোমত সে রাজারে বসাক করিবে খেলা) 

আনন্দের রঙ্গরসে কাটিবে সকল বেলা! । 

আসিয়া বসিবে রাধা-_-এ প্রাণের আরাধনা, 
ঘরদ্ধার সব তুলে বুহিবে সে আনমনা ; 

তোমারি ও তীরে তীরে, 

ওই উচ্ছলিত নীরবে 

ভাসিয়া ভাসিয়া, গুধু, সে মাধুরী নেহারিবে, 
শ্রবণযুগল ভরি” সে বাশরী প্রবেশিবে। 



মহাকালী। 
০০০ 

কি ভাবে ভাবিব তোরে--ভাবিয়া কিছু না পাই; 
ভাবাভাব-বিধাক্িনি ! ভাবাভাব ভোর নাই। 

মহাকাল-বক্ষ-পরে নাচিছ উল্লাস-ভরে, 
কি করাল লীলাবেশে, বিলোল রসনা মেলি'* 

স্থকুমার সমুদার শিব-অঙ্গে পদ ফেলি? । 

বাম করে সমুজ্জ্ল অসি করে ঝলমল, 

অন্তর সবাকরে সগ্ভছিল্ন মুণ্ড দোলে, 

পুলের রধির-ধারা ঢালিছ পতির কোলে । 

একি বিপরীত রীতি, রর কি ছুক্জেয় জুরনীতি,- 
ব্রঙ্মাগু-জননী হয়ে নুমুণ্ড কেটেছ কত, 

স্তন্য দিয়ে পু কবে নু কর অবিরত 

তবে ও দঙ্গিণ করে , কেন মা দাক্ষিণা থরে, 

তীত ভ্রস্ত স্থত ভবে অভঙগ রয়েছ ধারে, 

প্রনষ্টে প্রবেষ্টে বেটি? হই কর প্রেষ্ঠবরে ? 

আর বদুনদ্বদর সন্তানে দেখায় ভয়, 

কেন, ভাঃ তুমিই জান, আর কে বুঝিতে পারে ? 

বিশ্ববিকাশিনী শক্কি--সম্বিৎ এখানে হারে & 



মহাকালী । ১৯. 

 স্ৃতীয় আঁখিতে তোর নাহিক সুধার ওর, 
অমানিশি প্রশ্দুটিয়া পূর্ণশশী শোভা করে, ঃ 
আপনি বিহ্বল হৃদি আহলাদ-ক্ষীরোদে ভরে ৷ 

কে বুঝাবে এই মায়া, আলোকিবে এই ছায়া ?- 
কি ভাবে ভাবিব তোমা+_-ভাবিয়া না পাই শ্বাঁমা, 

খর্-করবাল-ঘোরা, বরাভয়-কর!। বাম! ! 



আমি। 
এইট িকিসক 

সিন্ধুদাঝে বিশ্ববিশ্দ-_-এই আছি, এই নাই; 

মায়ার অনিলে উঠে”, সলিলে মিলায়ে যাই । 

কার দুঃখে কাঁদিতেছি, 

কাহারে পৃথক্ করি' কারে "আমি' বলিতেছি, 
কাহারে নয়নে হেরি' কারে আমি সুলিতেছি ? 

কাহার যৌবনে চলি, 

কাহার জরায় আমি স্রিয়মাণ হছে যাই, 

কার রোগে কুন আফি, কার ভোগে ভোগ পাই ? 

কার আশা ছুটাতেছে, 

ভালবাসা বাধিতেছে, 

কার মায়া করিতেছে, কারে এত বিজড়িত, 

কার জন্ম মরণেতে কার কাল লিয়মিত ? 

অস্থিমের হরিবোল, 

কাভারে বরণ করে, কাহারে বিদায় দে, 
কাহারে আনিছে কাল, কাহায়ে ফিরায়েছনের ? 



আমি । ২১ 

জননী-জঠরে কে সে 

মুণালে উঠিল ভেসে, 
কাদিল ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এসে এ অঙ্ঞাত দেশে, 
'অজ্ঞাতে আপন ক'রে বেড়ায় অজ্ঞাত বেশে ? 

ওই রবি চন্দ্র ভাবা, 

ওই মন্দাকিনী-ধারা, 
'নিল, অচল-পুষঙ্ন, নিকুণ্র মঞ্জুল ধরা 

রূপ রস গন্ধ শব্দে কাহারে করিছে ভরা ? 

ঝট সরস জদয়াধার, 

পরশ শিহারে কার, 

এ অনস্ত উপাদান ল'য়ে কে সে ক্রীড়া করে, 
«এ বিচিত্র চাক চিত্রে কে এ মহাশন্য ভবে ? 

সেকি আমি, মোহ যার, 

বান যার মমতাল 

এমনে বেড়িয়া অছে ঘাঠারে আমার বলি; 

“আমার” অমিয় মাঝে এমনে গিয়াছে গলি? ? 

না, সে আমি আমি নই) 

আমি যে ত্রিকালজয়ী, 

বিকাশ-বিলযূহীন, ভ্রিলোক-ভ্রিসীঘাতীত, 

ঘণিষ্ঠ নিলিপ্ ব্যাপ্তি চিদানন্দে সমাহিত | 

সেথা বিবি চন্তর তারা 

হয়ে আছে আত্মহারা, 



১৬২  চীবর। 

সেথা মন্দাকিনী-ধারা মিশে” আছে পারাবারে, 

আরাধনা কপাকণা বাধা আছে একাধারে । 

সেথা সমীরণ-ভব্রে 

নাহি পত্র মরমরে, 

ষড়ঙ্তু সনে সিন্ধু নাহি নাচে তালে তালে, 

চিরমুক্ত নীলাম্বর ঢাকে না জলদজালে। 

সেথা মধ্যাঙ্তের শ্যৃত্তি, 
নিণীথের সোমামুত্তি, 

অনস্ত গুঞ্জন করে নীরবের মুখরতা, 

প্রেমের প্রশাস্ত হুদে প্রস্ফুটিত পবিত্রতা | 

কেমনে চিনিব আমি 

আদার সে অন্থুরযামী 3 

নয়নের চেনা নিয়ে অরমের চেনা দাও, 

সে নৃতন পরিচয়ে নিকেতন মাঝে নাও) 



তুমি! 

ক্ষুদ্র বেলাভূমি পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়, 

আমার গভীর পারে কি অনন্ত দেখা যায় ! 

বনুন্ধরা বিন্দু সম, 

ক্রোড়ে লয়ে অণু মম, 

কোম্ধানন পড়িরা আছে অন্তহীন সে বিস্তারে ; 

রঙ্গাণ্ড, ত্রহ্মাশ্ডি পরে তরঙ্গিত পারাবারে । 

বস্ধার শ্যামকায়া, 

দূরে জলের ছায়া, 

আরও) দূরে চন্দ্রমান্গ বিশ্বিত স্থষমারাশি, 

পরে তা'র তপনের প্রতূ'প তমিস্রনাশী | 

আরও) পরে ইতস্তত 
তপন চন্ত্রম! কত 

উজলিছে দিবারাতি দিবারাত্রহীনস্তরে ; 
নীরদের রেখা নাই সে নিক্দল নীলাম্বরে। 

ভার পর ছায়াপথ 

ছাপা হ'তে অবিরত 

নিশ্মিতেছে নকচবিশ্ব বিশ্বের নির্মাতা কবি, 
কারণে ফুটিছে নিত্য নূতন চন্দ্রমা-রবি । 



১৪  চীবর। 

পিছে পড়ে ছায়াপথ ; 

অবারিত মনোরথ 

দূর হ'তে দূরে যায় অগণিত স্তরে স্তরে ; 

কোখা সীমা, কোথা সীমা, লোক হ'তে লোকান্তরে । 

কোথা মুক্ত মহাকাশ 

বিভগের চির আশ, 

কোথা ক্ষ বিহগের শকতির সম্প্রসার ; 

কত দুরে শ্রান্ত হ'য়ে নেমে আসে নীড়ে তান । 

কোথা পারাবার ধার 
তরঙ্গিত নীলিদার, 

ক্ষু্র জলচর-প্রাণ কোথা সাথে যেতে চাক্স ; 
কিছু পরে ভীত হ'য়ে ফিরে তা”র সে বেলায় । 

তুমি সেই মহাকাশ, 

মহাসিনু, মভাত্রুস, 
ধরিতে না পেরে ভোমা ফিরি 'আমি বস্ুধায় | 

তোমারে আমার সনে হারাই যে সে ভুমায় | 

আমার এ লীড়ে নামি 

আমারে পাই বে আনি, 
আমারে ধিরিয়া, দেখি, আনার যতন যার! 

বুঝি বালে, ভালবাসি এই ঘেরা বেড়া কারা । 

তাই তের! বেড়া মাঝে 

আমার ধরের সাক্ষে 



 তুমি। রা টি 

আমার সামগ্রী দিয়ে আমারে নিতেছ কেড়ে | 

কৈলাসে বৈকুষ্ঠে তাই 

জনক জননী পাই ) 

'আর(ও) কাছে আসিম্মাছ একে বুক্ধপ ধরি, 
সংসারের সুধাভরা গোলোকের লেই হরি । 

গোপাল যশোদা-কোলে, 

*.  নন্দের ছ্ুলাল দোলে, 
জীদশম-সুদাম-সখা, ভাই কাছ বলাইঞ্টের, 
রাধিকা-রমণ তুমি, সাধ সব হৃদয়ের | 

তুমি দীক্ষাণ্ুডরু হয়ে, 
গীতা মহামন্ত লয়ে, 

ধন্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আসিলে শ্রীক্ষষ্চরূপে 

অস্থিত তোমার মস ভাত অমৃতস্তুপে । 

তুমি সর্বগুণধাম, 

সেই রা অভিরাম, 
জগতে দেখাক্পেছিলে কম্মণিষ্ঠা ইষ্টহারা ; 

বুদ্ধক্থপে »'রেছিলে কক্ষণার পূর্ণধারা | 

আবার আপিলে ভুমি 
পুণ্যময় কৰি" ভূমি 

অনিন্দ্য, গৌরাগষ্দেহে, ভেদশুন্ত ভালবাসা 3 
বান্ডে বাৰে ক্ুধাধারে মিটাইছ এ পিপাসা 1. 



স্ড : চীবর। 

তোমাকে চিনা'তে হরি! 

এলে কত রূপ ধরি; 

কত রূপে আছ নিতা কত তীর্ঘে এ ধরায় ; 

অনস্তে অজ্ঞাত যাহা, সাস্তে তাহ জানা যায় । 

এ ভূমীয় ভাসিতেছ, 

আমি হয়ে আমিতেছ ; 

আপনি অশ্দুট তুমি, আমাতেই কুিতেছ ; 
্রহ্ধাণ্ডে আটে না বাহা, অণুতে তা? রাখিতেছ। 

ভুমি আমি চিরসাথী, 
আমাতে তোমারই) ভাতি, 

তোমার/ই) মৃণালে আমি বিকশিত শতদল, 

তোমারই) বরণ-শোভা, তোমারই) সে পরিমল ॥ 



চির আহ্বান। 

৩ সন 5 

এস জীবনের সখা ! জীবনের আলোকে ; 

ছালোকের দ্বাতি ষবে ভেসে আমে ভূলোকে, 
বিশ্ব যবে ফুলবন, 
চিত্ত যেন সমীরণ, 

এ জীবন শুধু যেন সঞ্চরণ নন্দনে, 
এ হৃদয় লিপ্ত থাকে চিরানন্দ-চন্দনে | 

জীবন যখন বহে তষ্টনীর ধারাতে, 
হৃদয় গায়িতে থাকে কুলুকুনু ভাষাতে, 

স্তাম উভ উপবুলি, 
পত্রে শিপ্ধ তরুকুল, 

এ জীবন নিরুদ্ধেগ্র শান্তি যেন শুইয়া, 
এ হৃদয় চ+লে যায় গীত যেন বহিয়া : 

এস এস প্রাণসথা ! বনে বনে ভমিয়া, 

আমার প্রাণের সাথে ফুলমালা গাখিয়া, 

মধুর পুরব ভাগে, 



চীবর | 

এস তুমি মধুময় প্রভাতেতে জাগিয়া, 
এস ভ্রমণের সথা ! ছুয্ারেতে ডাকিয়া । 

এস চিরঙ্কাস্তময় । পৌণমামী নিশিতে, 

নেমে এস শরশিকরে এ মহীতে মিশিতে ) 

ছুটে ছুটে জোছনায় 

খেলাইব ছ্র'জনায় ; 

লুকাইয়' থেকো তুমি পাপের পাতাতে, 

ছুটিয়া ধর্সিব তোমা কুস্থমিত লভাতে। 

এস এস চিবসপা ! জীবনের অমাতে, 

সাড়া দিয়ে থেকো ভুমি হদয়ের সামাতে । 

অন্দারে যে বড় হাস 

থাক ও আমার পাশ, 

হৃদয়ে ভরসা লিও লাগে পাত জাকিয়ণ। 

'অভয়ে ঘুমায়ে বাব আনি তোমা ছু হয়| 

এস ভুমি সে আধারে বুক্ধটিপ্রি হারাতে, 

স্গপ্রিহীন নে মম শান রশ্মি বিলাতে 

স্াধার বান্ডিবে যত, 

ফুটিা উঠিবে তত, 

শ্থিব ধার অচল স্তন আশা 
বাক কলি নাপনার় উক্কিষ্বীন ভাষাক্তে । 

ডু 



' চির আহ্বান । | ২৯ 

এস আলো! আধারের চির সম সাথী হে! 
থাক এ হৃদয়ে মম চির দিবারাতি হে : 

তুমি যে সথুথের দীপ্তি, 

তুমি যে ছুখেতে তৃপ্তি 3 
তুমি বিনা এ আলোকে কে খেলাবে আমারে ? 

তুমি বিনা ঘুমাইব কেমনে সে আঁধারে ? 



বিশ্ববিকাশ । 
ও ২2 

সেকথা যে লেখা আছে খোলা ওই আকাশে, 

সে কথ! যে খেল করে ছুটে ছুটে বাতাসে : 

কি ক'বেকেনা দেখিবে? 

কিক'রেকেনা শুনিবে? 

আকাশে তাকালে সে যে ফুটে ওঠে নয়নে, 

বাতাদে আদিলে সে যে ছুটে আসে শ্রবণে | 

সে সুর যে বাধা আছে তরুলতা ভৃণেতে, 

সে স্বর যে বেজে ওঠে তটিনীর তটেতে ; 

সেযেবাধা প্রাণে প্রাণে, 

বাঞ্তিছে মে ক্কানে কানে; 

সে গীত হে বিরাজিত রবি শশী তারাছে, 

সে গীত ফে নিনাদিত জলদের ঘটাতে । 

সে গীত হে নৃতা করে,নীলাধুর লীলাতে, 

লে গীত যে পড়ে কারে নির্ঝরের প্রপাতে ) 

সে রাগিন দিশি দিশি 

কুজে কুঙ্জে আছে মিশি 
লে রাগিন ভুলিবে কে, ফুল যদি বিধবে? 

সে রাগিণনী ভুলিবে কে, তরু যদি মন্মরে ? + 



তালে তার উঠিতেছে গিরিচুড়া গগনে, 
তালে তার নামিভেছে বারিধারা ভুবনে? 

হ্যলোক-আলোক-হাসি, 

ভূলোকের বাম্পরাশি, 
তালে তার মিলিতেছে মধুময় মিলনে, 

বিশ্বতন্থ লিপ্ত করি ইন্দ্রধ্ু-বরণে । 

সে বাণী যে মুখরিত বিশ্বজোড়া প্রেমেতে ) 

মুপ্তলোকে ডাকাডাকি প্রাণভরা ডাকেতে ; 

সে বাশরী ফুকারিয়া 

হিয়! দিয়া ডাকে হিয়! টু 

সে কথাটি ফুরাবে কি, অলি যদি গুঞ্জরে ? 

সে কথাটি ফুরাবে কি, পিক যদি কুহরে ? 



ঞুব। 

৮ 

প্রিয়া! নিয়েছ হবি! সকলি ত' অভাখার, 

বাকি কেন রাখিয়াছ বিড়ম্বনা চেতনার ? 
গেছে শাস্তি, গেছে সুখ, গেছে লীলা বাসনা; 
এ অনন্ত অবসাদ --এ জ্রীবন কেন আর? 

পিতা রাজোশ্বর মোর, মাতা কাঙ্গালিনী কেন ? 

ভ্রমিতেছি খনে বনে অনাথেব মত হেন $ 
গেছে সব, হবে নাকি এ শ্বভির অবসান £ 

অহরহ এ জদয়ে জাগিছে সে অপমান । 

এ দেহে সে শোণিত শিরায় শিলা বন্ধে) 
এই অস্থি মেদ মজ্জ' মাংস কি তীচার নহে? 

এত আপনার যাহা, তাক কি হইল পর ? 
ভবে কেন ৪ আঁকাশনদাড়ায়ে মাথার পর ? 

যেই প্রেম এক করে এই বিশ্ব চয়াচর, 

প্রতিধধান, দুল তাব ; আকর্ষণ পরস্পর । 
যে ভাষার সঙ্গোধিবে তুমি এই ভরাচরে,, 
চরাচর উত্তনিবে তোমাকেও সেই শ্বরে 1. 



জ্রুব । 

কোথা আজি সেই ভক্তি, কোঁথ! সেই ভালবাসা ? 
কোথা! সে চরণতরে হৃদয়ের সে পিপাসা? 

দ্বিধাশূন্ত সে নির, পরিভৃপ্রি দরশনে, 

বাসন-বন্ধন-মুক্তি যেন দেব-পরশনে ? 

আন্জি জনকের স্বতি প্রাণে যেন মরুবায়ু, 

প্রতিশ্বাসে ক্ষর করে প্রাণের অদ্ধেক আয়ু) 

হরিনাম সম যাহা প্রাণে ছিল অবিরাম, 

হৃদয়বিদ্বোহ করে, ক নিলে সেই নাম। 

এ জন্রয়-সমীরণ, শ্লেহ-বাম্পরাশি লয়ে, 

সে হিমাত্রি-পদমূলে গিয়াছিল ব্যগ্র হয়ে; 

পাষাণ নিল ন' তুলে, দিল না স্েহের কোল; 

জদয় এসেছে ফিরে, করিয়া হতাশ রোল । 

পাষাণের প্রতিঘাতে, প্রতিকূল শ্রোতে তার 

ঝরিয়া গিয়াছে সেই সুন্সিগ্ক নেহের ভার 
আজি শুষ্ক সমীরণ শুন্ত মরুমাঝে বয় ) 

পাষাণের প্রতিঘাতে দেহশুন্ধ এ হৃদয় | 

গ্রেহশূন্ত এ হৃদয়ে উত্তমের ছায়া নাই, 

আজন্মের ক্রীড়াসাথী, তারে সাথে নাহি চাই 3 

মে যে পাযাণের কোলে পাষাণের -পুত্তলিকা, 
তীক্কিষ! ফশিনীর গরলের সে কণিকা । 



চীবর । 

আমি জানিতাম ভাজে হৃদয়ের সহোদর, 

এক বক্ষে উভয়ের অমুতের নিরঝর, 

এক বক্ষে হৃ্জনের জাঙ্গবী যমুনা-ধারা।, 

হৃদয়-স্গমে সদ থাকিতাম আম্মভাবা | 

আমার জননী সে যে করুণার শ্যামা ক্ষিতি, 

জানিত না, শিখাত না বিষময় ভেদনীতি ; 

তার যে উদ্দার চিন্ত ; উদ্ভম ষে ফ্রুব তার ; 

সে হাদয়, সিংহাসন, সম ভাবে ছু'জনার 1. 

সে চিত্তের শত্রালোকে লাভি ছিল অন্গবেখা, 

প্রেমসিক্ত সুক্তক্ষেত্রে হিংসা নাভি দিত দেখা । 

উততকল-শ্তামকরা! সে স্েভেরু দিক্ষিধার 

দিয়াছিল উভ্ভপ্রাণে শহ্ামছায়া একাকার | 

সে পুর্ণিমা নিবাইল, কি কাল প্াকুর ছাক্বা ; 
বিষে ভশ্ম ক'রে দিল সব ঙেহ, সব মাক 

সে বে হিংসা সুন্ডিমতী, ভিসা তার অঙ্গবানে। 
আগ্র কারে দিল মোরে কি কাল চিৎসার ছাদে | 

মা আমার নন্দনের অমৃত-বলপরী-প্রায় ; | 

হাঁ বিধাতঃ ! উপাড়িয়া কোথাক্ক, ফেলিলে ভাস্ব 
আর, তীর গরলের সে জলা্জালামন্রী 
বিষতস্ত সে নন্দনে বিরাজ কর্িছে ওই 



গ্ুব। 

হে গহন জাসাবাস, শত-হিংস্র-শব্মময় ! 

ওই হিংজ্রকুল(ও) বুঝি এ বিষেরে করে ভঙ্গ 

এ ধে মানুষের বিষ, পিশাচের হলাহল ; 

বিষধর জলে যাবে, মুখে দিলে এ গরল । 

হা বিধাতঃ! একি বিধি, এ কি ন্তায় জগতের : 

দেবতা পাতালে পড়ে, শ্বর্গে বাস অসুরের ! 

জানি না কেন বাঁ আমি ধুলিময় এ শয়নে 

আরদে উত্তম বসে চুবর্ণের সে আসনে ? 

সহিষ্কুতা মৃদ্তিমতী বিজন কুটীরে ওই, 

এ দাকণ আলোড়নে কিসে যেন শান্তিময়ী : 

জননীর জদয়েতে নাভি দেখি এ আক্রোশ, 

ম আমার সে নৃশংসে(৩) নাহি দেন কোন দোষ । 

আমাদের কর্খ্ফল, লোকের কি অপরাধ ? 

দেবতীয় কি করিবে? নিজে সাধি নিজবাঁদ ; 

এই ত, এ নির্যাতনে মূলমন্ত্র সে প্রাণের ) 

কি বিশ্বাস রোধিতেছে উদ্ঘাত এ তরঙ্গের ! 

না. পাতি বুঝিতে হাত্ন কি দতা ইহাতে আছে; 
সফলি করেন হরি--গুনি ত জননী কাছে 

: স্তার কর্মে তবে কেন আমি কণ্মফল পাই ?₹-_. 
একক নিবারিতে বুঝি কি আলোক চাই? 



চীবর । 

এ অন্ধ আমি কি দোষী আমার করম তরে ? 

আমি কি গড়েছি মোরে আমার মতন ক'রে ? 

নিম্নগামী বারি কি সে নিজে নিক্নদিকে ধায় ? 
এ প্রবুত্তি করমের কে আমাকে দিল হায় ? 

জনম জনম ধরে করম কারেছি জানি, 

প্রতি জনমের ফলে এ আমি এমন মানি ; 

প্রথম জনদে হাম কার কম্মফল ছিল? 

প্রথম করম যোর কে আমারে করাইল ? 

মন্দ মর্দদে জলিহেছি শ্মরি' এ অবথা বিধি, 

হৃদি যেন আলোড়িত বিষময় ভলনিধি ; 

অনন্ত তরঙ্গ ভার আঘাত করিতে চায়, 

এই দশ আমাদের যাহারা করেছে হায় । 

এই যে জদয় মথি' উঠিছে সে হলাহল, 

বিষে ধেন বিষ্নয় করিতেছে জলস্থুল, 

আলাম যেন ওই অন্রের নীলকাস্তি 

ভঙ্গ যেন চিরন্তন এ তারাকুল-শ্স্তি। 

হে শ্তামলা ক্ষিতি! তুমি ধ্রনাক এ অঙ্গার, 

উদারতা-উদ্মীভৃত ভিংসামক্স এই খার 
পৃ হ'তে সন্মাঞ্ধিত অপবিত্র এ জাল 

পবিজ্র করিবেক এ ধরাফে কত কাল? 



ফ্রুব। ৩৭ .. 

এই অস্থি মেদ মজ্জা শোণিত যাহার ছিল, 

সে ষদি হৃদয় হ'তে নিজ ধন ফেলে দিল ; 

তবে কেন হে অনিল সরস রাখিছ তায় ? 

অনির্বাণ এ অনলে কেন না জলির! যায় ? 

ওকি, আহা! এ আবিল মথিত জলধি হ'তে 

উছলিছে সুধাধারা, নির্মল সুক্ষ স্রোতে ? 

এ আবন্ত অমৃতের, ছাড়ায়ে অবনী-কায়, 

উঠিজ্ছ অন্বর-পথে স্বচ্ছ জলস্তন্ প্রায় । 

ওই যে পরশে তার নভে পুনঃ নীলকান্তি, 

আবার তারকাকুল ছড়ায় অতুল শাস্তি ) 

ওষে, সেই কুটারের চিরক্গিগ্ধ ছায়াতর, 
নিজ্জনে ফেলেছে ছায়া শীতল করিয়া মরু 1 

কুটারবাসিনী ওষে শাস্তিময়ী দেবী সেই ; 

দিবার সকলি আছে, চাহিবার কিছু নেই । 

অযাচিত ভালবাসা প্রতিদান-পণ-হীন, 
সে যে ব্ুদ্ধি-অনপেক্ষ মুক্তবক্ষ-দত্ত খণ। 

ওই মন্দাকিনীত্রোতে এ ভন্মে জীবন আসে ) 
থাকিয়া থাকিয়া তাই যেন কি আশায় ভাসে) 
সেই হিংস! ভুলে যাই, ভুলে যাই অভিমান, 
যেবও তাক! হ'তে ব্মাসে কি অশ্রত গাল । 



ভ্ীবর | 

যেন এই মর্তযভূমি উঠে ও বিমীনপথে, 

প্রেমানিল-সমুদ্ধত সাম্যময় দিবারথে ; 

মনে হয় যেন প্ধী স্বার্থের সোপান নহে, 

ঘেন হিংসা বিসারিতে এ অলিল নাহি বহে। 

মলে হয় যে বিধাতা এ অনুত্ত গড়িয়াছে, 

না জানি হৃদক্ষে তার কতই অমৃত আছে ? 

সকল সন্দেহ ফেল হৃদয় ছাড়িয়া যায়, 

অবিমিশ্র দয়া-ূপে দেখি যেন দেবতান্ম 

আবার দে মন্দাকিনী, পাষাণে কিয়া দেয় ? 

আবার জলদে সেই নীলকান্তি হারে নেয় । 

আবার সে ল্ররুচির বঙ্ধাপ্জি কষিয়া আলে, 

আবার পাষাণ হই দলেই পাবাশের পাশে। 
র 

হৃদয়, সকল ভুলে, চাহে সেই সিংহাসন ॥ 

হিংসার দহিতে চায় সে হিংসাময়ীর মন ; 

যে আমারে করিয়াছে সে দাকুণ পমান, 

খত প্রাণে দিতে চাই ভারে তার প্রতিদান । 

এ বাসনা কি প্রবল, নিবারণ নাহি ভার ? 

পত্রসম উড়িতেছি বেগে এই ঝটিকা; 

এ বাসনা পুরিবে কি 1-কে কডিবে ্ িরতর 

অর আবরিঃ ছায়ে, দ্বিধা আসে নিরস্য় । 



প্ুব | 

জননী ত' বলেছেন, ডাফিলে, আসেন হবি, 
প্রাণের কামনা সব স্বেচ্ছায় পূর্ণ করি” ) 

কিন্ত সেই জনশীর্(ই) কথায় সন্দেহ আসে, 
খনিশ্চয় এ হৃদয় দ্বিধার তরঙ্গে ভাসে । 

সকলি জানেন হরি, ত্রিকাল নয়নে তার, 

জদয়, শুনি যে, তার, মহাসিন্কু করুণার ; 

দিবার হইলে, তবে, কেন বা চাহিতে হবে ? 

দ্রবেপ্রকি দ্রবিতে হবে ভ্রাবক করুণ রবে ? 

তবে বুঝি, এই ধন আমাকে দ্বিবার নয়) 

ভাই সর্ববাপী সিন্ধু বেলায় নিবদ্ধ রয়) 
তাই, যে, জগৎ-মাঝে আমার আপনতম, 

সেও হইয়াছে হায় বিষম শক্রর সম । 

পৃথিবীতে যে আমার প্রতাক্ষ দেবত! ছিল, 

সে যখন স্নেহ ভুলে দূরে মোরে ফেলে দিল ১ 

যারে চক্ষু দেখে নাই, কি আশ সে দেবতার ? 

আপন হয়েছে পর, কে হইবে আপনার ?» 

সে নিবিড় নিরজন অরণ্যের প্রান্ত হ'তে 

সহসা বীণার ধ্বনি উঠিল পবনপথে ) 
| প্র প্রভাতের প্রথম কাকলীপ্রী়, 
. শ্ররগের করত শষ, স্বপ্নে যেন শোনা! যার! 



৪8 চিবর । 

পবন কম্পিত করি? কম্পিত তত্রীর স্বর, 

হৃদয্বের তল হ'তে ঝরাইছে নিরঝর ; 

যে রবে তন্বীর স্বর পরনে পৰনে আসে, 

সেই রবে কুলুকুলু করিয়া হৃদয় ভাসে । 

“কে তুমি আপনহারা কাধিছ আপন তরে ? 

দেখ, কে বসিয়া আছে ক্তরগতে আপন কারে! 

সবাই যাহার পর, সে যে তারও) আপনার; 

হৃদয়ে রয়েছে ধরা, সে তি নহে হারাবার । 

সবাই ছাড়িয়া গেলে, সে যে তধু কাছে থাকে ; 

যারে কেহ নাহি ডাকে, সে আদরে ডাকে তাকে , 

দেখ আর নাহি দেখ, সে জ্ঞাগিছে ওই প্রাণে । 

তুমি ত" ভুলিতে পার, সে ভুলিতে নাহি জানে । 

সে যেমাতৃবক্ষ তব, পীযৃষের পারাবার , 

জননীর কণ্ঠধ্বনি, মুখরিত অনিবার ঃ 

সে যে মাতৃ-বান্থ-লতা, শত শব্দ তস্ক দিয়া, 

আনাতে নক দিকে আছে তোম। ডঃ 

আনলে হন ধরা আলোক-প্রতিম। প্রায়, 

তখন বাহারে প্রাণ আনন্দ জানাতে চায় $ 

(বিষাদে যখন ধরা ঢাকা পড়ে কালিমা, 

তখন যাহার কোলে হৃদয় লুকাতে চায় ; 



| ফ্রুব । 8১. 

শিরায় শিরায় যেই শোণিত প্রবাহময়, 
পলকে পলকে বেই আলোকে উল হয়; 

কে ভুমি কাতর আজি, তাহারে অপর ভেবে ? 

চির আপনার সে যে, আপনি বুঝায়ে দেবে 1” 

নীরবিলে বীণা, ফব সন্মুণে দেখিল তাঁর 

সেই হ্নিদ্ষোজ্জল দ্যুতি আনন্দের প্রতিমার ; 

নির্বাক সে বালকের পলক পড়ে না আর ; 

এ কথা ত+ ভাবে নাই এতটুকু প্রাণ তার 

“একি সেই হরি প্রাণ ভ্রিলোকবিহারী খষি, 

ধার বীণা হরিনামে ধন্য করে দিশি দিশি; 

এ কি সেই চিরমুক্ত আনন্দের সহচর, 

হৃদয়-ক্ষরীরোদে ধার নিতা সেই শশধর ? 
টু 

এ কি সেই দেবধ্ধষি, দিব্য দূত দেবতার, 

কাতর মানবে দেয় আশাপুর্ণ সমাচার ? 

বীণা যার স্বর্গ হতে মন্দাকিনী-ধারা আনে 

ধরণীর সম্ভাপিত ভশ্মময় শূন্য প্রাণে ? 

তবে কি মিলিবে হরি? এ জর পর্বাভান?: 
সাধসঙগে শুনিয়াছি দেবতা করেন বাস ? তি: 
ভক্ত বদি আসিয়াছে, হরি কত দুরে আর 1. 
: শরচ্ি রে মুকুল সেই শ আশা-লতিকার 1” 



৪৭ চিবর। 

ভক্তির সে মহাসিন্ধু, উদার তরঙ্গময় __ 

মানস-অভিজ্ঞ খষি, মানস বুঝিয়া কয়) 
"এ জগতে এর চেয়ে আর কি হে অসংশম্ন ? 

অনস্ত, অনস্থ মুখে এই মহা সভ্য কয়। 

এমন তিমির কোথা, যেথা না এ দীপ জলে ? 

কোথা মরু, এ পাদপ না জনমে যার তলে ? 
কোথায় পাষাণ হেন, যা বক্ষঃস্থল হ'তে 

এ অলক্ষা নিরঝর না উছলে কলশ্রোতে ?, 

কখন কি উদ্দে ওই নীল মহাসিদ্ধুজলে 

ফেনোজ্জল-বীচিশার্ষ-সমতুলা তারাদলে 

দেখিয়াছ নয়নের সে স্থিমিত বাঙ্খতাঁয় £-- 

তবে বুঝি বুঝিয়াছ যাঁহারে হদয় চায় । 

কখন কি সিশ্ধুকুলে চলোনির শ্রেণী "পরে 
ভালায়ে দিরাছ হিয়', উদ্দাম কৌতুক্কভরে, 

বতদুর ভ্রীড়াশীল সে বিরাট নৃতা করে ?-- 

ভবে বুঝি আনিরাছ তাহারে হৃদয় ভরে । 

এ জগৎ নিদর্শনে পূর্ণ সেই দেবতার ; 

প্রভাতে যে প্রতিদিন মোহন বিকাশ তার, 
শশিকরে আসিয়া সে নিশিসুখে হাস্ত করে, 
তৃপ্ত করে তপ্ত তনু শীতল সমীর-করে, 
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সে যে নির্ববের রূপে ভুদয় ভাসানে বার, 

কুলসুম সৌরভে এসে মবমে পশিষা যায়, 

সে যে শ্রাস্থ অন্তরের তৃপ্তিব শয়ন প্রায় 

আলীমান্থ প্রাস্থরেব শাস্টিময় শ্যামভার | 

যেমন বাহির হ'তে সতত 'অন্থবে ছোটে, 

তেমনি অন্থুনে দে যে আপনি ছুটিয়া ওঠে? 

ফেল সবসীন নীবে বাঠিবেব শনী ভাসে, 

আরীসে ভিঃস হাতে সবসিজ পবকাশে | 

সে যে বাঠিবের আলো, অন্থবেব পবিমল, 

আনন্দ আশাব বাসে পূণ কবে মর্মস্থল , 

সে ষে প্রেম, আকধিল্ডে ভোনাক্স 'অন্যেব পানে, 

আব অন্তে, অন্ুবাগে, [তোমাৰ নিকটে আনে । 

কে সংন্দপ্ত আনন্দের এ প্রত্াক্ষ স্বপ্রকাশ ? 

কে সন্দেহে জদয়ের অতীঙ্দ্িয়্ এ আভা ? 

এ আলোক, চিতাশ্রিত ভিমিনের চিব অরি; 

এ সঙ্গীর চিরতরে ঘনরাশি লয় হবি, | 

আনালৌক কতদুব দেখাইয়া! দিবে পথ? 

সে আলোকে কে পড়িতে পারে নেই মনোরথ ? 

তর্কের পবস্বতজালে চিত্ত জড়াইা যায় ; 

মর্দোর নিরুক্ত সতা মুক্তি দিতে আসে তায়। 



8৪... চীবর । 

হৃদয় যে ব'লে দেয়, ডাকিলে আসেন হরি ; 
জানিনা প্রাণের কথা কেমনে প্রমাণ করি ? 

' তীর ইচ্ছা, তিনি শুধু পারিবেন তা” বলিতে-_ 
দয়ালে বলিতে হয় কেন বা কণা দিতে । 

শুধালে, ছদয় বলে, শিশুর নুধার ভাষ 
শুনিতে, জননী যথা কভু থাকে অপ্রকাশ ; 

তেমতি সে পিতামাতা বুঝি শুপ্ু হয়ে থাকে, 

যেন প্রিয়তদ ডাকে সন্তান তাহাকে ডাকে ; 

এ ডাকার শুপ্ুবল, যে ডেকেছে লেই জানে । 

এযে শত ভিমারির অস্করাল নাঠি মানে । 

গ্রবে অভলের পথে, ভৃহলের প্রান্তু শ্ানে, 

ভারাপখ-সঞ্চারেল সে ধারা নামাযে আনে । 

কার কর্মে কর ফল-_এ জটিল কর্থা যাঁক ঃ 

তার ইচ্ছা, তিনি শুভ--শ্ুধু এ ধারণা থাক । 

এ পরশনণি ল্যয়ে ৪ চিন্ত পরশ ক) 

অক্ষয় নুবপ্ময় হউক এ চরাচর 1” 

বাকাশেষে, খধিবর কানিন উদ্দলি যায় ; 

রক্ষে বৃক্ষে পত্র ম্পন্দে সে বীপার মৃচ্ছ নায় $ 
পশ্চাতে নিঙ্জন আর ভিদিয় পড়িয়া হয়) 

তবু যেন সে তিশির আজি কি মিহিরময় ! « 
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ধ্রবের অন্তর শুনে এখনো দে আপগ্ুভাষ ; 

ম্লান কান্তি দীপু করে, সে দৈবত অন্তর্ভাস , 

আজিও বহিছে সেই নিঠ্যবর্ধী নেত্রজল, 
কিশ্তু যেন কি সমীব পরশে তা” স্ুধাভল ৷ 

“অমুভেব সহচব অমতে ফিবিয়া যাক, 

চিরমড়া মাঝ বেখে এ জীবন্ত মুতে ভায়। 

০ই যে আনন্দ তান অন্িলে অনিলে ধায়, 

যেল্ভাব পাণথানি ওই গান উড যায়। 

সে যে ভবি ভবি কাব শ্ধু হবিপ্রেম ভবে, 

নিফ্াম হদয় কেন বাসনা ত+ নাভি ধবে ১ 

মনে হয়, শিপু যেন, মাতৃক্রোডে পূর্ণকাম, 
সুধু অন্বাগে লষ পুনঃ পুনঃ মাড়নাম । 

ডু 

আমি কি সতভাই চাই ও আনলে ভেসে যেতে ? 

আমি কি গাডিতে পাবি ভিংসাক্ধপ এই প্রেতে ? 

ওই সে র্লামিয়া কহে, সেথা নাতি দিংতাসন, 

সেথায় কণ্টক নাহি, বিধিতে সুকুচি-মন | 

এখন(9) লে বাকা-বাণে হদয়-কধির বয়, 

এখন(ও) হৃদয়ে জাগে সেই স্থৃতি অগ্সিময় 
এ অগ্নির শাস্তি এই জদয়ের বাসনার ; 
ক্ষার শাস্তি মর্মাহত এ হৃদয় নাহি চায় । 



৪৬ চীবর । 

চাহিলে, অবশ হরি দিবেন প্রার্থিত ধন-_ 
এ আশাম্স উচ্ছসিত আজি অবসন্ন মন ; 
কাতর প্রার্থনা ! এস অশন-শয়ন-রিস্ক, 
যাও অশ্রু । অবিরাম সে চরণ কর সিক্ত 1৮ 

কতদিন গেল চ'লে, জ্রব অস্থিম্ম সার ; 

“কই হরি কই হরি? করিতেছে অনিবার ; 
কখন নর়ল মুদে, হৃদয়ে খুঁজিয়! দেখে ও 

কখন চাহিয়া থাকে আকাশে নয়ন রেখে) 

কখন প্রভা ভ-মুখে প্রাচীর প্রদেশে চাক, 

কনক-তভোহণ দিয়া যদি তাকে দেখা যায় ও 

কানন্র পরচ্ছেদে প্রবিষ্ট সে চন্ডিকায়, 

“€ই হবি ওই হবি? ক্রিস চমকি' চাঁয়। 

কদাচিৎ স্বতে যেন ছুধেন সাগর পেখে ও 

কোলে নীল অহ হাসে সে শ্ুত্র সলিল নেখে । 

সেই নীল অহ হেন লীল-আহ অঙ্গ কার) 
ধরল দে বীচিভরে লাচিতেছে অনিবার 1 

চন্দানে স্মঙিত হেন প্রলয় আনন তার, 

কালো বুক আলো কারে দোলে বন-কুল-হার, 
শিরে শিখিপুচ্ছ শোতে, কটিতে কা্ীর লাম, 
চরণে বুপুর ছুট নৃ্তা করে অবিরাম । 
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নীল অঙ্গ আলিঙগিয়! পীতবাস ক্রীড়া করে) 

শ্রবণ-কুগুল যেন চঞ্চল আনন তরে; 

স্কুরিত স্পন্দিত বেণু অধীর অধরে তুলে”, 
বাছুর আনন্দে যেন বলয় অঙ্গদ দুলে । 

হাঁসিয় নাচিয়! যেন বার্ীটী গুনাতে আমে) 

ফ্রব যেন ভ্রুতগতি ছুটে যায় তার পাশে; 
অমনি হৃদয় ভেঙ্গে স্বপ্ন কোথা চ'লে যায় ! 

কেই» হরি কই হরি" করিয়া পাগল ধায়। 

প্রি! কি কলুষভয়ে রহিয়াছ লুকাইয়! ; 

এস, নাহি কলুষিব আমি তোমা পরশিক়া ; 

দূরে দূরে পিও দেখা, আমি রব দুরে দুরে, 

বারেক দেখিব শুধু তোমারে নয়ন পুরে । 

কই হরি কই ভরি কই তাঁকে দেখা যায়? 

সে কি এই স্বপ্ন শুধু, সে কি শুধু করনায় ? 

কই হরি কই হরি কই তাকে পীওয়া যায়? 

সেকি যেত বর্ষহীন, শুধু তৃষ্ণ আশা হায়? 

কই হয়ি কই হরি কই তাকে পাওয়া যায়? 

(সে কি জীর্ণ পরের এ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বায়? 

কই হরি*কই হরি কই তাকে দেখা যান? . 
মো্ছি দীর্ঘ বারের নেরগ্লাবী ও ধারায়]... 
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এই কি আমার হরি? একি রে স্নেহের শ্লেষ ] 
এই কি সে বাথাহরা খধির কথার শেষ ? 

এই কি সে ছায়াতক, জননী শীতল যায়? 
জানি না, সে হরি কি এ রিক্ত মহামরু হায় ? 

অঙ্গে অঙ্গে পড়িয়াছে মরণের মহাছাক়! ; 

এও কি আমার সেই দেবতার মহামায়া ? 

হরি কি আসিছে সেই ছায়াপুরুষের সাথে, 
মরণে পাইব কি সে চিরজীবনের নাথে ?,. 

কই মৃত্যু! কই মৃত্থ্য । এ অঙ্গের সঙ্গী ছায়া ] 

কবে ওই ছায়ানাঝে মিশে বাবে এই কায়া ? 

তুমি ও কি সম্গুখের চিরদূর রেখা হায় ? 
সতত-বিসপী ছায়া! কই তোমা ধরা যায় ?” 

ও কি শব্দ কর্ণে আসে'ব্োমপথ বিমধিয়া ? 

ও কি শব্দ কর্ণে আসে সে কানন কাপাইয়! ? 

ও যে সেই বীণা! বাজে তন্ধ্রে তন্ত্র মিলাইয়া, 

ও যে সেই বীণা বাজে প্রাণে উত্তর দিয়া । 

যেন উদ্ধী উচ্চারিছে, 'ওই হরি ওই হরি) 

[ লমীরণ নিশ্বনিছে, ওই হরি ওই হরি 

পত্রকুল মর্্বিছে,১৪ই হরি ওই হবি । 
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“আবার হৃদয়! সেই আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস ? 
ওই যে ও সমীরণে আসিতেছে সে নিঃশ্বাস; 

ওই পত্রকুল নড়ে ; নিশ্চয় আসিছে হরি ১ 
ধ্রব, সে কঙ্কাল লঃয়ে, উঠে সে ধরণী ধরি” । 

ছস্কার ছাঁড়িম্া ওকি, সম্মুথের গুল্ম হ'তে, 
রক্ত-আঁথি যুক্তমুখ আসিয়া পড়িল পথে ! 

শোণ্তি-পিপাস্ত্ পশু আশু যে গ্রাসিবে তারে; 

সে পাগপ ছুটিয়াছে সে চরণ ধরিবারে ! 

ফ্রুবের ত শঙ্কা নাই, হৃদয় ভাবিছে হরি ) 

নয়ন তন্ময় তার, সেই রূপ স্মরি ম্মরি 
সে যেও হর্যাক্ষে দেখে সে পদ্মপলাশ-ীখি, 

দশন-ভীষণ বজ্জে, প্রসাদ দিয়াছে মাথি। 

চমকি ধীড়ায় সিংহ ; সেকি হিংস! ভুলে যায় ? 

নাকি ভীত, দেখি সেই কক্কালের মহিমায়? 

নাকি সে অভয় দেখে”, ভয়ে দূরে চলে যায় ? 

দেখে নি সে হেন জীব, তাকে দেখে” না ডরায় । 

সিহহ দূরে চলে যায়) প্রুব কেদে পিছে ধায় : 

“কেন হরি দেখা দিয়ে কেন ফেলে যাঁও হায় ৮ 

কাদিতে কাঁদিতে ছোটে ) ক্রমে সিংহ অবর্শন ) 

চর্ণ নাঁছিক চলে, মুদে আসে ছ'নয়ন। 



চীবর । 

তন্ষ'পরে ভর দিক! বসে পড়ে শ্রান্তদেহ ; 

কে যেন অতিথি আজি উজলি' হাদয়গেহ 3 

আনন-কালিম! ঢাঁকি* উছলি' উঠিছে হালি, 

মুদিত নয়ন ফুল, হেরিয়া! সে রূপরাশি। 

“এই ত+ এসেছে হরি, যায়নি আমাকে ফেলে”, 

এই ত' হদয় ভরি' অমিয় দিতোছে ঢেলে ; 

নবীন-নীরদময় ও দেহ কি সুশীতল : 

মরু হ'ল তরুময়, নবপত্রে স্ুহ্ামল 1” 

অন্তর-আনন্দ যেন নথপ্রান্তে উছলয় ; 

ফ্ুবের অন্তর-মাঝে ফ্রুব যেন নৃতাময় ; 

নেত্রে অনিমেষে হেরে, অধরে চুম্বন কবে, 

দ্র'বাহুতে যেন তারে জড়ায়ে জড়ায়ে ধ্রে। 

সহসা সর্বাঙ্গ যেন আবাব আধারে ছায় ; 
সে নীল উজল মণি আর না দেখিতে পাস; 

বিষাদ উন্মাদে যেন কঙ্কাল উঠিতে যায়, 
“কই তরি কই হরি” করিয়া বিকট চায়। 

«এ কি রে সম্মুখে মোর ? এ যে সেই অবিকল ; 

জিভঙ্গ-বঙ্কিম-তন্র, নব-ঘন-অষ্টামল / 

'আঁবার ন্বপন বুঝি, আবার মোচের মীয়া ; 
নহিলে, নয়নে ওকি তমাল-বরণ ছায়া 1 



গ্রব। ৫১ 

সে নীরব জনহ্কীন কানন মুখর করে, 

ফ্রুবের দ্বিধার মোহ ভঙ্গ ক'রে কণ্ঠন্বরে, 
তার দিবাযামিনীর একমাত্র আশা সেই 
ভাষিল, “অভয়ে দেখ, আমিই এসেছি এই 1” 

চঞ্চল কস্কালথানি অমনি চরণে পড়ে ; 

সব্বাঙ্গ কম্পিত হয় আনন্দের মভাঝড়ে ; 

ফ্রবু সে চরণ ছুটি ছেড়ে না উঠিতে চাক, 
জীবন্ন ধরিয়া! যেন লুটাইাবে সেই পায় । 

ভ্রিলোক-পাবন করে তুলি” সে বালকদেহ, 
করম্পূর্শে অঙ্গে তার ঢালিয়! দিলেন স্নেহ; 

সে যে শিশু, নাহি জানে কোন স্ততি কোন স্ব ; 
শুধু করজোড়ে চায় নিনিমেষ বীতরব । 

“যাও ফ্রুব, তোমা তরে যুক্ত আজি সে ভবন, 
মুক্ত সেই পিহক্রোড়, উন্মুখ সে আলিম্গন ; 
যাও ফিরে তোমা তরে মুক্ত সেই সিংহাসন ; 
যাও, পাবে সেই খানে তোদার প্রার্থিত ধন ।” 

মে বচন হ'ল শেষ বনানীর মরমরে, 

সে বরণ মিলাইল স্তামপত্রে, তৃণস্তরে ; 

চন্দ্রমা-নিদ্দিত সেই নীরদ-মহিম। কই ? 
কি জনন খুচাইল, এ বানা মোহ্ময়ী ! 



২ চীবর । 

গ্রুবের মাথায় যেন আকাশ তাঙ্গিয়া পড়ে, 

হৃদয়-লতিকা যেন ছিন্ন হয় মহাঝড়ে 

বৃক্ষ-অন্তরালে ধায়, পত্রচ্ছেদে উর্ধে চায়; 
সে ক্ষণপ্রভার, আর, কোথা নাহি দেখা পায় ! 

“হায় মুড়। হাক মু ! কি করিলি আপনার 3 

হায় মোহ, হায় মোহ, এ কি শেল বাসনার ; 

হার হিংসা ! কি হুলালি, কি দেখালি সেইক্ষণে, 
সে পদ ঢাকিকা তুই দেখাইলি সিংহাসনে !* 

হায় মূঢ় ! সুক্ত সেই রাজার ভাগার পেরে, 

তুই কিনা এই তুচ্ছ তুষমুষ্টি নিলি চেয়ে ! 

হায় মূর্খ ! শ্িগ্ন্টান চন্দনের ছায়া! ভুলে”, 

তুই কিনা ছুটে এলি এই বিষবুক্ষমূলে ! 
ক, 

সন্তান, বান্রেক ডেকে যেমন জননী পায়, 

আমি ভ' তেমনি কবে পেয়েছি দেবতায় ) 
জনন জনন ধ'রে যোগী বাতা নাহি পায়, 

হার কি দাকণ ভুলে ছাড়িলাম আমি তায় ! 

হায় হিংসাপরবশ ! তোর কিবা হবে আর, 
ধর্দপথ জেনে গুনে প্রবৃত্তি নাকিক যার ! 

আমি বে, নয়ন খুলে, খুলেছি নরকথারণ) 

কে আমার অধোগতি নিবারিবে বল আর খ 



গ্রুব | 

চায়! কেন না চাহিনু অনন্ত দাসত্ব তার, 

নিশিদিন পদতলে সে সেবার অধিকার ; 

আর কি কথন পাব চরণ-পরশ তাব? 

এ পাঁপীকে মে অপাপ দেখা দিবে কতবার ?” 

অন্থতপ্ত মহাছুলে, নিরাকুল নিরাশায় 

সে অশান্তে আশ্বাসিয়, বাজ্ময় মরুত ধায় 

“যাও রব, কম্ম তব পড়ে আছে ৪ই খানে; 

জীঞ্নেব শুভাশুভ এ জীবনে কেব! জানে ? 

দেবতার দন্ত, শুধু, উদ্ধে সীমাবদ্ধ নক্ব ; 
তার সেব! চলিতেছে ছালোক-ভূলোকময় । 
কর্তব্যের চিব্রদান্ত--সেই, দাস্ত দেবতার; 

সর্ধস্থানে, সমভাবে অধিকার সবাকার। 

বর্শই কন্ট্ীর ধান ; গ্রহীর(3) সন্ন্যাস আছে £ 
সর্ধত্র সন্ন্যাসী সেই, তাগ নিতা যার কাছে) 

যেখায় অভাব আছে, সেথা তার সম্পূরণ-_ 
এই তব", তোমা সব দেবতায় সমর্পণ । 

তোমার পিভার রানা তোমার অপেক্ষা করে । 

ওই তব যাগযজ্ঞ তপস্থার রূপ ধরে ; 

প্রা 'পালনরূপ জীবনের ব্রত নাও, 

বটের সবইন্ছা সব শকি সেখা ঘা । 



৫8 চীরর। 

দও্ডার্ছের দগুদান, সেও কার্ধা দেবতার ; 

গীড়িতের পরিত্রাণ, সেও সেই সেবা তার ; 

সজ্জনের সম্বর্ধনা, সেও অন্য উপচার ; 

সকল নিফাম কম্ম তীহাঁর। ই আহতিভার | 

প্রবৃত্তির এই ক্ষেত্র, নিবৃণ্তির মুক্ত পথ ; 

একমাত্র সেই পদে যুক্ত রাখ মনোরথ । 

সে কেন্দ্রের চারদিকে, ক্ষেমময় বু ধারে, , 

গুধু সে ইচ্ছার ভরে, চলে যাও কম্ম করে। 

সেই, বল চাঁলাবার, সেই, ফল পাইবার 

পুণাময় এ কম্মের অন্ত ফল নাহি আর ; 

এ কশ্ে কতীর নাহি বিষয়ে বন্ধন হয় 

এ কল্মে রাজার ভোগ বৈরাগোর যোগমন়্ । 

যাঁও ফ্রুব শ্বধম্মের সব্যাঙ্গীণ আচরণে, 

পেই তব অষ্টাঙ্গের প্রণতি সে জ্ীচরণে ॥ 

ছদয় যখন তব ধরেছে চরণ ভার, 

'্ীর সঙ্গ, এ জীবনে হারাবে না ভুমি আর 1” 



গৌরাঙ্গের জন্মদিন । *% 

চাহ চক্ষু 'ভকতের 

পৌর্ণমাসী গোলোকের 

আজি এ পুণিমা মাঝে হইতেছে প্রকাশিত, 
আজি সে বাকাব চাদ হইতেছে সমুদিত | 

অমল অশ্বরময় 

আলোক-প্লাবন বয়, 

আলোক-প্লীবনে ওই অবনী*ভানিয়া যায়, 

ভূলোক ভরিয়া! গেছে দ্বালোকের মহিমায় । 

স্কির নভসরোবরে 
তারাদল শোভা করে, 

স্থির সমীর নীরে হাসে শত শতদল, 

প্রপন্ন প্রহ্ছন লয়ে প্রসন, কাননতল ও 

লি 

গৌর দে/াধাৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষধ-লক্মিলনে পভ 1 



চীবর | 

প্রসন্ন প্রাস্তর পানে 

সিত সিকতার ধারে 
নন্দীয়ার প্রবাহিনী প্রসন্ন সলিল নিয়া 
পৃত অঙ্গে শত চন্দ্র উঠিতেছে তরঙজিয়া | 

গৌর উদ্ধে নতস্থল , 

গৌর নিয়ে গঙ্গাজ্জল ; 
গৌর, গাঙ্গ সিকতায়, সিভাংগুব সুপ্রহাসি ; 
গৌর, নদীয়ার পথে, বিধুধৌত ধুলিরাশি , 

গৌব, পৃর্ণচন্দ্রকরে, 
পর্ণগহ হাস্য করে; 

গৌর অঙ্গনে তার বিছান জ্যোছনাবাস , 
গৌর তুলসীমঞ্চ বিলায় তুলসীবাস , 

গৌর অঙ্গে শচীমার 

পৌর বসন ভাব । 

গৌবাঙ্গ-চক্্রমা ওঠে উজলি সে ক্রোডাকাশ ; 
গৌর ক্ষীরোদ-কুলে ফোটে যেন ফেনরাশ। 

গৌর অঙ্গের ভাসে 
শত চন্্র পরকাশে ? 

গৌর খঅস্থরমর ভাসে যে অমিষ়্রাশি," 
গোর আননে তাই গঠে যেন ছাসি হাঁসি ।* 



গৌরানের জন্মদিন । ৫ 

শোন ভক্ত কান দিয়." | 

কি আমন্দবাণী নিয়া 
ছ্যলোকের বাবু বহে ভূলোকের এ সীমায় ; 
পুলক-তড়িৎ ছোটে তার! হতে তাবকাম়্ ; 

পিককণ্ঠে কুহরিয়া, 
পত্রকুলে মন্মবিয়া 

তটিনীর কলতানে আমীমাস্ত মুখবিয়া, 
সেস*বাদ ছুটিতেছে 'এ অনস্তে রোমাঞ্চিয়া 

"আজি পুণা কবি যামি, 

গোলোক এসেছে নামি ; 

শচীর অঙ্গন আজি ক্ষীরোদ-তরঙগময় , 

ভকতবৎসল আজি আপনি ভকত হয়। 

হদয় কাতর করি' 
আপনি এসেছে হরি, 

আপন মধুর কণ্ঠে ডাকিবারে আপনায় ; 
মানব দেবের মুখে শিখিবে ডাকিতে তায়। 

আপন করুণাবলে 

আপন সদন গলে ; 

প্রেমের বাদ ছাড়ি প্রেমের কাক্ষাল আজি + 

এটাখিলের অধিকারী বেড়ার ভিখারী সাঞসি। 



১৪০ চিবর । 

সে যে প্রাণ পেতে নিয়ে, 
প্রাণ-ভিক্ষা মেগে নিয়ে, 

চ*লে যায় পথে পথে সবার দুয়ার দিয়া, 

সকলের দেওয়া প্রাণে ভিক্ষাপাঙজ পুরাইয়া | 

মারিলে, না মানা কবে, 

হাদয়ে ভুলিয়া ধবে; 

পাষাঁণে কঠিন কবে নাভি করে প্রতিরোধ, 

গলাছে মিলায়ে লয় দিয়! প্রেম- প্রতিশোধ !* 

সে যে ক্ষন", সে যে জ্রেত, 

পতিতের নিতা গেহ ; 

অপাপ হৃদয়খানি পাপাকে ছাড়িয়া দেয়, 

আপনাকে ফেলে দিয়ে পবকে কুডায়ে নেয়।। 

দ্বেষ ভিংলা নাঠি জানে, 

গণ লঙা নাড়ি মানে, 

সে ষেপ্রাপে কানে আনে অপ্রমেক্ধ ভাপবাসা । 

পরিজ্ঞনে ভালবেসে নাহি নিটে সে পিপাসা । 

সেযে ওই বোম প্রায় 

জদয়ে রাখিতে চাক 

অনন্ত ব্রন্দাও স্থিত অনগ্প প্রাণীর প্রাণ)" 

; ক্বোগে শোকে ভ্রিলোকের সে থে জুড়াবার স্থাঘা 



গৌরাঙ্ের জন্মদিন ৫৯ 

পাগল করিতে, সে ষে 
এসেছে পাগল মেঙে ; 

জগৎ-পাগল-কর! পাগলের বুলি তার 

ব'লে ব'লে, নেচে নেচে কাছে আসে সবাকার 1 

প্রাণে প্রাণে তুলে রাখা 

পা ছু'খানি ধূলিমাথা 1 

হৃদি হ'তে নেমে সে ঘে পদধূলি নিতে চান্স, 

জগতে' শিখাতে নিজে ধুলায় লুটাম্গে যায় । 

ছেড়ে ওই মহা বোম, 

মহীতে গড়ায় সোম; 

স্বমেরর স্বণচুড়া অবনীতে অবনত ; 

ভূণ হ'তে লীচু হ'তে দেখায়ে দিতেছে পথ | 

সেষেকেদে কেদে ধায়, 

কাদাইয়া চলে যায়; 

সে ষে হরিনাম দিকে ডেকে আনে হরিনাম ; 

পে যে নামে চিরকচি, জীবে দয়া অবিরাম ।” 

দেখ ভক্চি-চক্ষু দিয়া--- 

উঠিতেছে উ্লিয়া 
নে চাকু চরিত্র চিত্র পূর্ণ করি পুর্িমায় : 
আসি চিত্ত সিক্ত কর শ্রীচৈতত্র-চকজিকার়। 



৬৬ লিবর। 

অমল হইবে চিত 
এ চন্দনে প্রসাধিত ; 

এ অমিম্ন পরশনে সোন! হবে সব ছাই; 

নিমাই নিতাই হবে জগাই মাধাই। 

দোলপুলিমা, ১৩২১ । 



নিমাই-সন্যাস।% 

5৯ 

: জন্মুথে দ্রাহুবী, তরল পদবী : 

বিতত করিয়া অটবী-সীমায় ; 
আকুল নর্ভনে, ব্যাকুল কীর্তনে, 

ধরণীর মায়া, বনানীব ছায়া 
ছাঁডাইয়, যেন যাইবে কোথায় ; 

উদ্বেল জদয়, শান্বল-আলয় 

'অবনীর বক্ষ আর নহে লক্ষ্য, 

ব্রততী বন্ধনে বিরতি হ'য়েছে ) 
বন্ধন বিশুক্তা * কোন্ বিশালতা, 

যেন কোথা হ'তে ভাঙহাকে ডেকেছে; 

উন্মত্ত লীলায় কোথাও না চায়, 
শুধু যেতে চায় যেখা প্রাণ ধায় ; 

অপি বসত এব 5 9 ভিপাগ্হ নিও অগ। 

গৌড় বৈফবসন্িলনীয বি বা্িক অধিবেশন চিন) 



চীবর । 

কে রাখিবে ধারে, অনস্ত সাগরে 

অনন্তের তরে যে মিলিতে চায় ? 

অনন্ত আকাশ উদ্ছে শ্বপ্রকাঁশ, 

সেখা কি আভাস সেই অনন্তের ! 

বিশাল বিভবে, নীরব গৌরবে 

শান্ত হয় জদি কত অশান্তের 

অনন্ত, চৌদিকে দেখে অনিমিকে 

আপনার এই বিশাল প্রতিমা ; 

নিম্পন্দ অঘোর আন*-বিভোর 

চেরি” আপনাব উন্ভাল মহিমা | 

প্রহব অতীত হয়েছে নিশখ, 

পল্লী-শঙ্গ-ঘণ্টা হয়েছে নীরব, 

নীরবের শঙ্ অলক্ষ্য অসংখা 

আনিতেছে প্রাণে অশক্ গৌরব ; 

অনস্য গ্রদীপে যাহার সম্মীপে 

₹'তেছে অপুর্ব নীরব আরতি, 

হেরি লে ভুমায, | ঘেন ভার পাস্থ 

আপনি পুটায় প্রাণের প্রণতি ; 

হয়েছে নীরব পল়ী-বলরব, 

নিবিয়াছে ক্রমে দীপালোক সব) 

দাহর্বী-সৈকতে লইয়া ভকতে 

" স্ব'সে আছে ধু আধার নীরধ । - 



নিমাই-সন্যাস 1 

ভাবিছে নিমাই," প্রাণে গ্রাণ নাই, 
অনস্তে বিতত পদবী ভাঙাব,--- 

“কার ছায়া! দূরে বেডাইছে দ্বুরে, 
ভাঙ্ষি' ক্ষণে ক্ষণে এ মায়া আমার ? 

জননী আমার মুষ্টি করুণার, 
তালবাসা যেন আকা অবিকল, 

তবু যেন, কা? আভাস দয়ার 

মলিন করে সে চিত্র সমুজ্জ্রল ? 

আমার এস জায়! জদয়ের ছায়া, 
মঙ্গের প্রতাঙ্গ যেন এ তন্চতে, 

সেও মনে ভয় যেন দুবে বয়, 

কা'রে পরশিলে অণুভে অগুতে ? 

সেউ গয়াধামে পি গীতি-কামে 

পাদপদা পাশে দাড়ান যে দিন, 

ভাবিলাম, কোথা ৮ সে গুভদেবতী, 

আব কোথা আমি সেই স্নেভহীন ? 

জানিনা কি মায়া, বিশ্ব ভ'ল ছায়া, 
"এই লোক আর সেই পবলোক-_ 

সব এক জল, ভেদ-বুদ্ধি গেল, 

ফুটিল নয়নে নৃতন আলোক , 
দেখিন্ু আলোকে, এক দিব্যলোকে 

সে দেব সুতি, পবিত্র চরণ ; 

সে চরণ-ধৃলি শিরে লু তুলি 
পিড়-আশীর্ধাদে ধবিল নন; 



চীবর । 

সেই পাধাণের ক্ষুদ্র মন্দিরের 

গৃহতলে সেই চরণ-যুগল 

ঝুলে তাহা হ'তে অনন্ত ভূতল ; | 

ঝরিতেছে সেথা হিমগিরি-মুতা,- 

দ্রবময়ী দয়া, অমলা। শীতলা ; 

জীবের কলুষ যেন সে পীযূষ, 

অঙ্গ পেতে লয় ব্ন্মান্ডের মলা ) 

সে যে ঝরে ঝরে পাষাণের বে, 

অক্তান্ত আবেগ পতিতের তবে, 

ক্ষত প্রক্ষালিছে, অমৃত ঢালিছে, 

বাক্দেণে চ গালে সম নেহ করে; 

পেথ দেখিলাম বলি পুর্ণকাম, 

অন্ত মনস্কাম গিয়েছে পলায়ে?। 

লেই পদ, শিরে রি ধরিবার তরে, 

স্বর্ণা মর্ভা, সুখে, পিয়াছে বিলায়ে ; 

হেরি' সে চরণ সদানন্দ মন, 

প্রেমময় খুবি জমে অিভুবন, 

তাই ম্মরি স্মরি | বলে হরি হরি, 

বীণার মৃচ্ছ'ন! সেই শ্রীচরণ ; 

সেই পদ তরে বিপদেরে বয়ে 

কত আকারে বাপক প্রহছলাদ ; 

গেই পদ তরে ' ফ্রব-জীখি ঝরে, 

রাজতোগ পেয়ে নাহি পাক শ্যা। 



নিমাই-সন্গ্যাস। 

ভাবির়াছিলামি,--. সেই অভিরাম 

চরণের ধুলা আছে যে ধুলায়, ৃ 

সেই বৃন্দাবন পুলকিত মনে 
জীবন যাপিব তমাল-ছায়ায় ; 

যেথা বটমূলে যমুনার কুলে 

বংশী বাজাইল সেই বংশীধারী, 

হার দিব্যরবে ত্রিদিব আসবে 

প্রবাহ ভুলিল যমুনার বারি ; 
বেথা গোখদ্ধনে বদ্ধিত বর্ষণে 

আর হ'ল সেই কর-নীলোৎপল ; 
যেথা বিষহদে অমৃত-সম্পদে 

ফুটেছিল সেই চরণকমল 

যেথায় বকুল করিত আকুল 

শ্রামগন্ধহারা রজবালিকায়, 

যেথা শ্যামনামে ১» তারা যামে যামে 

কদন্বের মত কণ্টকিত-কায় ; 
ভাবিলাম যাব, জীবন জুড়াব 

সেই গোকুলের অনিবে মলিলে $ 

সহচরগণ 7... দিলনা দে ধন, 
ক্ষিরাক্দে আনিল এ মোহ-কলিলে ; 

এ মোহমাকায় আলোক ছায়ায় 

ক্ষণে তাহ! পাই, ক্ষণেকে হারাই 

কুধাময় সেই সুধা যেন নেই, " 

এই নুধাময় গরলে মিশাই। 



চীবর । 

আর এ হৃদয় স্থির নাহি রয়, 
হয়েছে চঞ্চল ওই শ্রোতপ্রায় 

জননীর বক্ষ হ'তেছে অলক্ষ্য ) 

নাহি আকর্ষণ সে ভুজ-লতায় ; 

হে শ্যামল ভূমি ! মাতৃসম তুমি, 
ছুবন্ত নিমাই লাফায়েছে কত 

তোর অঙ্গে অঙ্গে, উচ্ছজ্ঘল রঙ্গে, 

পর্বতের অঙ্গে শিশশ্রোত মত ; 

গিয়াছে সে রঙ্গ , গরবল তরঙ্গ 
প্রণালী পেয়েছে অসীম প্রসাব, 

বিশ্বৃত্ত বেলায় উধাব লীলার 

প্রাণ পেতে চায় অনন্ত বিস্তাব , 

ওই যেক্ষীরোদে নীরদ-সম্পদে 

ফুটিয়া উঠেছে সে মোহন ছবি, 

যার নীলিমা + মান ভয়ে যায় 

কোটি ব্রিলোকের কোটি শগা রবি ১ 

নীলাম্বর দিয়া ভেসে যায় ছিয়া, 
নীরধ নেহারি সদ] হ্যামত্রমে, 

এই গুভ্র ্বোতে ভাসিতে ভাসিতে, 

আবেশে যমুনা উদ্ছলে মরমে ; 

বনে বনে মন দেখে বৃন্দাবন, 

স্তপে প্তপে ভাসে গোবধধন্-ছায়া, | 
প্রতি তরুমাঝে তমাল বির, 

প্রতি প্রীমকাক়া, সেই হাদছায়া ; 



নিমাই-সন্গ্যাস। 

'আর এ হৃদয় স্থির নাহি রয়, 
হয়েছে প্রবণ ওই শ্রোতপ্রায়; 

ছেড়ে দাও মোরে, বেধ নাসেডোরে, 

যাই চ'লে যেথ! এই প্রাণ চায় ) 

ছাড় গো নদীয়া ! চঞ্চল এ হিয়া, 
তোমার অঞ্চলখানি টেনে নাও, 

পাগল তোমার পাগল আবার, 
মেহের 'মর্গল দাও খুলে দাও । 

কি দেখিছ মন ফিরায়ে নয়ন 

চিবপ্রিয় সেই অঙ্গনে আমাব ? 

ওধে সেই দিন, বিশ্বরূপহীন' 

কুটারে যে দিন পড়েনিক দ্বাব; 

ওই সে অঙ্গনে পড়ে অনশনে 

ধুলি-ধূসরিত বিষাদের ছায়া ; 
বিশ্বর্ূুপহার। নয়নের ধারা 

মেহের আতঙ্কে, হদয়-পর্ধাকে 

আমাকে যেন সে লুকাইতে চাক? 

চঞ্চল সে হিয়া, অঞ্চল খুলিয়া 
পাছে পুনরায় রতন হারার। 

কি দেখিছ ছোথা ? গয়াধাআা-কখা 

ফুটাইছ বুখি আরজ" দ্রৃতিপটে ? 

৬৭ 



লিবর | 

নয়ন সুছিতে, 
ওই অতফিতে 

কম্কণ বাজিল ললাটের তটে 

ক্ষুদ্র অলক্ষণে 
বালিকার মনে 

কত অমঙ্গল তরঙ্গিয়া ওঠে, 

নীরব লরমে 
কাদিয়া মরমে 

যেন এ চর্ণতলে এসে লো
ঠে; 

মুখে নাই কথা, 
বাথ! কাতরতা 

মুখর" হইয়া আসে পায় পায়। ৭ 

এ চরণতলে, 
বাথা পাব ব'লে। 

যেন আপনাকে বিদ্বাইতে চাক্ষ ; 

ও মূর্তি লয়ে, 
আর এ জদয়ে 

চাড়াও না এই পথ রোধ করি?
 ; 

ওই ব্যাকুলতা। কাতর মমতা 

রেখে? যাও এই শৃগ্ঘ প্রাণ ভরি' ; 

বুঝেছি তোমায় ও সে রাধিকায়-্" 

আজ তারাইয়া আঙ্গে ভালবাসা, 

দেক্ট 'একদিকে 
চাহি আঅনিমিকে 

নির্ধাপিত করা অন্ত সব আশা? 

প্রেমের উন্মাদ, 
উচ্ছাস "অবাধ, 

সে একাগ্র-রতি, ন্তত্র বিরতি, 

নামেতে পাগল, 
নয়ন চঞ্চকা 

চেরিতে সতত কারিক্ষত সুতৃতি 

এস আলে অঙ্গে 'আবেশ-তরয়ে, 

প্রেমের দাধনা দিয়েছ দেখার 8. 



নিমাই-সন্্যান। 

প্রতি রোমকৃপে অনুরাগ রূপে 
এস, আরাধন! প্রণতি বিলায়ে” | 

তুমিও জননী, কাতরা ধরণী 
দ্নেখিয়া, আমাব পথ ছেডে যাও, 

জগজজননীর নয়নের নীর 
অধম সন্তানে মুছ্ছাইতে দাও, 

দেখ, ঘষ্ঠরে ঘরে জননী শিহরে 

দেখি জীববলি সম্মুখে তাহার, 

দয়ার ধারায় ভাসাইতে চান্স 
হূদয় আমার, এই অনাচার , 

যায় প্রেমমন্ত্, বাড়ে ভেদতন্ত্র, 

অনন্ত অস্ববে খণ্ড খণ্ড করে 
ংখা অন্ুদ , রর হৃদয় কুমুদ 

হারাইছে ক্রমে প্রেম-শশধবে , 

এ জলদরাশি চলে যাবে ভালি, 
প্রেমের অনিল উঠিলে আবার; 

এ শু হৃদয়ে | সে পুণ্য মলয়ে 
কে আনিবে, বল, তুমি বিনা আর ? 

তুমি যে জননী, মেহের নবনী 
ঠষ্কালেরতরে হুদয় তোমার ) 

কর প্রবাহিত ঃ দয়া-বিগলিত 

সেই শ্লেহরাশি, জয়ে খামার 



চীবর। 

বই এ হিয়া মাতৃ-মমতায়, 
জগতের জীবে দিব এই কোল; 

ও প্রেম অতুল ছাপাইয়৷ কূল 
ভুবন ভরিবে হ'য়ে উতরোল ; 

স্বণা যাব তুলে, এ হৃদয় খুলে 
পাপীকে অন্তরে ন্সেহে দিব স্থান, 

আততারী জনে গাঢ় আলিঙ্গনে 
দ্বেষ-বিনিময়ে দিব প্রেমঙ্গান ) 

পতিতের তরে, লজ্জা মান ভবে 
ডুবাইয়া দিব ঈয়াব অতলে , 

প্রা্সী, পাপ ভুলে, পুণ্য উপকূলে 
ভাসিয়া আসিবে নয়নের জলে ; 

জাগ এ অন্তবে সদা 'অকাতরে 

অনিগ্র অশ্রান্ত জননী ঘতন, 

পীড়িতে সেবিব,। *; আখি মুদ্ছাইব 
তাপিত জীবের, করি প্রাণপণ । 

এস ক্ষিতিসম। জননীর ক্ষম। 

শত অপরাধে অপরাধী জনে; 

উঠ এ নয়নে | অনন্ত প্লাবনে 
জননী-হাদয় অনম্থ বেদনে ; 

ওই মাতৃভাবে ভেদ চ'লে যাবে, 
মায়ের ধে এক সকল সন্তান, 

ও নয়ন দিয়! হেবিবে এ ছিকা 
ব্রাঙ্মণে চক্ডালে বনে সমান। 



নিমাই-সন্গযাস। 

হেহাতঃ জাঙ্বি| ও পুত পদবী 

একদিন নেমে আসিল ধরায় 

শত্-ঘণ্টা-রবে, তরল গৌরবে, 
শান্তিময় দ্রবে প্লাবি বন্থুধায় ) 

আন মা এবার নাম-সুধাধার, 

পতিতে তারিতে এ জগত্মক় ) 

মৃদঙ্গের বে'লে, করতাল-রোলে, 

নাম”, নামরূপে জগত আশ্রক্স ) 

থে নামে*আকাশ হ'তেছে প্রকাশ, 

যে নামে অনিল হ'তেছে সঞ্চার, 

ভাতি, যা” ভাদ্বরে, রস চরাচয়ে, 
ক্ষিতি আমোদিতা আমোদে যাহার ; 

সেই নামক্োতে বন্ছক জগতে 

অনুরাগরূপা নব ভাগীরথী 

নর্তনে কীর্তনে, ভাব-সম্প্লাবনে, 

অনন্ত সঙ্গমে নিয়ে যাক মতি। 

ওই বনমালী দেয় প্রেম ঢালি, 

সেই প্রেমময় যসুনার কুলে ) 

পণ্ড পক্ষী মীনে প্রেমন্ধণে কিনে, 

হোথা কি মতা, ওই তরল 

নাছ বাড়াই! বেড়িবে আমা, 

৭১ 



শৎ চীবর। 

বুকভরা সুখে, হাসিভর! মুখে 
সথা যেন এসে জড়াবে সখায় 

বুক্ষে ফুলভার হ'বে ফুলহার, 
শিখীটি বসিবে চূড়া হয়ে তার, 

পিককুল-স্বরে পরে লহরে 
উঠিবে প্রবাহ বাশরী স্ধার ; 

ওই ব্রজপুবী পূরি', আছে হরি, 
বেণু রবে রেণু উঠিছে উল্লমি, 

হোথ! বসুন্ধরা হ্যমিগন্ধভরা, 
সমীর সরস সে পরশে রসি? ; 

নিশিদিনমান, সে বাশরী-গান 

প্টনিতে যমুনা আসিছে উজান : 
সেযেরাধা ধ'লে ডাকিছে সকলে, 

সব বাধা সেই ডাকে অবসান 3 
ওই নুন্দাবন মোর শ্যামধন, 

৪ই বুন্গাবনে পাৰ চিন্ুস্তনে ) 

যমুনার কুলে, কদস্ের মুলে 
ধরিব আমাব সেই নবঘনে 1 

যাঁব নীলাচলে, | নীলাম্বর-তলে, 
লীলাবুর কুলে ভারি রূপ আছে ; 

যেথাক্স প্রচ্চেদ ভুলে যায় ভে, 
দাতি বর্ণ লুপ্ত হয় যার কাছে। 

ভেদ ভুলাইয়া ূ লহ তাসাইয়া . 
এই উপবীত, হে জাঙ্ছবীধাঁর ! 



নিমাই-সন্গ্যাস। 

ক্মতেদ ধারায়, জগৎ-সেবাস 

ছুটাও আমারে পাগলের পারা) 

লহ এই বেশ, লহ এই কেশ, 

হক নীলমণি সাজসজ্জ! সব, 

লহ বিদ্যাবুদ্ি, লহ সিদ্ধি শুদ্ধি, 

থাক্ ভক্তিমাত্র চবিত্র-বিভব ; 

যেই ভক্তি আছে সে পুরীর কাছে, 

যেই ভক্কি ভক্তে দেবময় কবে, 

যা”র'পদ্ধিনাণ সেই ভগবান্, 

নাহি অবসান অনস্ত লাগবে, 

নিশিদিন ছায় ভকত হিয়ার, 

এ শান্ত নিন্তব্ নিশাথেব প্রীয়, 

আছে বুকে ক'রে বিশ্বে বিশ্বস্তরে, 

শুধু প্রাণভরা সেব! দিভে চায়। 

ভকতি-নিপাথে হৃদি-জাহৃবীতে 

হক চারিদিক এমনি নীরব, 

মুক হ'য়ে ষাক্ এ মুখের বাক, 

স্থপু ইয়ে থাক অন্ত ভাষা সব 

কুনদুকুলু ধ্বনি করুক এমনি 

হৃদয় আমার, সেই নাম লাফে ঃ 

“নামে কচি' এআর ও 'জীবে দয় ধার, 

ছুয়ে এক হয়ে সদা যাক বয়ে। 

ধাবানাপবাওদাদরাাগনাই 

গত 



চৈতন্যের সমুদ্রপতন। 

সম্মুখে উদার সুনীল বিস্তার, 
চির চঞ্চলের লীলা অবিরাম ; 

উপরে প্রশান্ত মহা নীলকাস্ত, 

অনন্থ শাস্ছির কান্তি আভরাম ; 

চন্জ্রিক মাথিয়া নাচিয়। নাচিয়! 

নিক্কে মহাসিঙ্কু থেলিছে বেলায় ) 

উদ্ধে নীলাকাশ পরি পীতবাস 
চন্দ্রিকাসাগরে সুগ্গ সুষমায় । 

নীলাশ্থুর কাছে বেল! বসে আছে, 

রন্থ সন্তান ধীপায়ে পড়িছে ; 

দুরে চলে গিয়ে আবার আসিঙে 
ধীর ধরণীরে গলায় ধরিছে । 

বেলা অচঞ্চলা ৃ কাস্তার-কুস্তলা, 

শ্বেতাজ আবৃত শবে জোত্মাবাসে, 
সধানের রঙে জাননা - তে 

অগ্ররের হাসি পর্ব অঙ্গে ভাসে; 
রঃ পী 

নাহি জনপ্রানী, শুধু নহাপ্রাণী 
খেলা করে তার বিরাট অঙ্গনে ; 



চৈতন্থের সমুদ্রপতৰ । 

পাশে ৃ যেন হশোমতী 

অনিমেষে হেরে ছুরস্ত নন্দনে ; 

নাহি ফোন রব, শুধু কলরব 

উঠে নৃত্যময় সে শিশুর মুখে 

সেই নিরালায় মায়ের মায়ায় 

বসিয়। অবনী শুনিতেছে সুখে; 

উদ্ধে। নীলাকাশ, নিম্নে জলরাশ, 

চারিদিক ঘের! নীল মহিমায় ; 

এ বেলায় এসে সব যায় ভেসে, 

সব করবে যায় কাব একতায় ! 

সেই দিবা স্থানে ব্যাকুলিত প্রাণে 

ছুটিয়া৷ আসিয়া নিমাই দাড়ায় ; 

উদ্ধে একবার, নিয়ে আরবার 

অবাক্ হইয়া অনিমেষে চায় 

দেখিনা সে শ্যাম ভূলে যায় নাষ--- 

সেই পাগলের অনন্ত সম্বল ) 

আর বাহ্ ভুলে নাহি হরি বলে, 

কে যেন হ'বেছে চধণের বল; 

কে যেন এসেছে, পথে দীড়ায়েছে, 

আর যেন পথ নাহি দেখা যাক; 

কি প্রিষ্ব প্রাঞ্চণে প্রাণের সনে 

যেন সেই পথ আসিয়া মশায় ॥ 

ণ৫ 



প৬ চীবর। 

যেন পথে পথে কতাফাল হ'তে 
কত পিকে দিকে খুঁজেছে যাহায়, 

দিকে দিকে আজি পরিচিত সাজি 

নে অপবিচিত সহসা দাড়ায় ; 
কত দিবানিশি এ বেলায় আসি 

দেখিল সুনীল এই জলরাশি, 
কত দিবানিশি কত ভালবাসি 

দেখিল আকাশে এই নীল হাসি) 

দেখেনি, ও? তারে, আছি দেখে যারে 
প্রতি বীচি "পরে নাচিন্তা বেডাতে, 

আজি দেখে যাবে নীল নভ'পরে 
চশ্দিকাব স্তরে হাসিয়া ঘুমাতে ) 

দেখিছে নিমাই যেন সিন্ধু নাই, 
ইন্দু অনন্দিত কালিপ্বীর জুল, 

সেবেলা বিলীন, * যমুনা পুলিন 
আদুস পরশে হাম বনস্থল 

যেন সে উপরে ক্ষরোদ সাগরে 
শরান পোতন হাম কলেবন, 

নিম্ধে বেন স্থলে নীলাধুর জলে 
বংশী বাজাইছে শ্তান বংশধর ) 

যেন বে নয়ন বদরের ধন 
খুজিয়া খু'িয়া সহসা দেখেছে, 

যেন রে শ্রবণ শুমি কার শন 
সকল নিশ্বন ভুলিয়া গিয়েছে) 



চৈতম্ভের সমুদ্রপতন। 

সে যে লুকিয়ে ধু দাড় দিয়ে 

শান্ত ক্লান্ত ক'রে কত খুরাযেছে ! 

সে ষে না মিলিতে হারাইিন্সা চিতে 

হারা চেতনাকে কত কাদায়েছে ! 

কত কতবার সে হাদয় তার 

কাঁদিয়ে বলেছে, কাজ নাহি আর! 

তবু কেদে কেদে, মন বেঁধে বেধে, 

এ. শকতি চেতেছে আবো বাঁদিবাৰ ! 

কত কত বার নয়নের ধার 

বুথ! যেন আর বভিতে না চায়, 

যেন সে হজদয় কবে অনুনয়-_ 
ভবে এ তাপিত কেমনে জায় ? 

ঘে আশার বারে রেখেছে বীচায়ে, 
তাও বুঝি আজি যাইত ফুবায়ে , 

আজি বুঝি তাই পেন়্ছে নিমাই, 

সে আশাব খনি পথেতে কুডায়ে ! 

আজি বুঝি প্রাণ, না পেলে সন্ধান, 

টুটিত এ চির বিরহ-গীড়নে , 

আজি সে চরণ না দিলে শরণ, 

কে জুড়াত আর সে চিরদাহনে ? 

জনম অবধি খুজি লিববধি, 

আমক্ত্ি সবে মিলিল এ কোন্ সীমায় ! 
এতে বাথা দিয়ে এত কাদাইয়ে 

সৈ কি সুখে ছিল এই নিরালাক় ! 

1115. /% 
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চীবর । 

আজিকার সুখে ভুলো ঘার দুঃখে, 
ভুলে সে পথের যত শ্রমক্রম 

জীবনের বাথা, সে ছুঃখের কথা 

দুরে ভাসে যেন নুখক্োত সম ; 

নেত্র ভরে রূপে, হৃদি চুপে চুপে 

সে ব্ূপমাঝারে ডুবিবারে চায়, 

ডাক৷ সাঙ্গ করি, অঙ্গে অঙ্গে ধরি 

সর্বাঙ্গে আজিকে রাঁখিবে তাহাক্স | 

ইন্দুকরে জালা সিন্ধুবীচিমালা 

নাচিয়া 'আসিছে বেলার উপব, 

যেন নেত্র দিম! ছুটে যায় হিয়া, 

ইন্দুকরে জালা সিদ্ধু-বীচিমাল! 

ফিরে চ'লে যায় সেই সিঙ্ষুপানে, 

চরণ যুগল ফিরে পায় বল, 

পিছু পিছু ধায় কিছু নাহি মানে) 

আজি সে দেখেছে, আজি সে পেয়েছে, 

আঁজি সে তাহারে ছাড়িবে লাআর 

দু'বাছ্ছ বাড়ায়ে, জড়ায়ে জড়ায়ে, 

চলেছে ধরিয়া নীল ,জলধাল 

লেষেলাম দিয়ে কূপ কিনে লিয়ে, 

নয়নের কাছে সাঁজান্সে রেখেছে) 



চৈতন্যের সুদ্রপতন | - 

নাম ছোথে দিয়ে, রূপ কেড়ে নিয়ে, 

গোক্সা মত্ত রূপে, তরঙ্গের স্তপে 

আলিঙ্গিয়া স্থখে উঠে একবার ; 
গোরা মত্ত রূপে, তরঙ্গের কৃপে 

পড়িয়া, চরণে লুটায় তাহার ; 

গোরা রূপে ভোলা, তরঙ্গের দোলা 

দোলায়ে দোলাক্ে কোথা নিক্বে যায়! 

সুখে হেসে হেসে, ফেনরূপে ভেসে 
কূপের সাগরে সে রূপ মিলায়। 

৭৯ 



বন্দাবন-ন্বগ্ধ | 

সপ আল আগ্রা এ. ধা পা" 

বমুনার কালে আমি দীডালাম কুতহলে, 

যমুনা ভীবনক্সোত চলিতেছে কলকলে ; 

যমুনাৰ কুলে কুলে ঘনাইছে অন্ধকাঁব, 

ঘনীভূত কবিদ্লা সে বিজন কল্লোল তার। 

বমুনাব কুলে আমি চাহিলাম চারিধাবে, 

বকুল তমালকুল ছেয়ে আছে ছায়াকারে ; 

কদন্ব কন্দূক-বিশ্ব টাচক সান্ধা আববপে, 

কদশ্ব-আনন্দ শুধু আসে সান্ধা সীরণে। 

যমুনার কুলে আমি দীডালাম আখি তুলে, 

ল্লীলাকাশ ভাকাইছে অগণিত আখি খুলে ; 

যমুনার নীলজলে চাহিলাম আমি ফিরে, 

্লীলাকাঁশ জলতলে চাহিতেছে তারে ঘিরে । 

ধমুনার কুলে আমি দাড়ালাম আমা কুলে 

কলকলে নীল বারি চলে বংশীবটমূলে ॥ 

উজানে বিল কাল ভাবের হিল্লোলে ছুলে? 

উজানে বহিলা বারি গতীতের স্থৃতি ভুলে। 



বৃন্দাবন-স্বপ। ৮9 

পী অস্তরাল নিমেষেতে গেল খসি, 

জলদ ভেঙ্গে উদিল সে কালশশী, 

যমুনার কলবব নীরবেতে গেল মিশি, 

বাশরীর ঘন রব ছড়াইল দিশি দিশি। 

বমুনার কলকলে এ কোন্ কালের গান, 

এ কোন্ কালের দৃশ্য নীলজলে ভাসমান ? 

আমি বংশীবটমূলে 'আমারে গেলাম ভুলে ; 

অনন্ত বহিছে যেন আমাৰ অন্তব খুলে ! 

একদিকে আমি যেন মথুলার সৌধরাশি, 

অন্যদিকে বুন্দীবনে হাসিতেছি ফুলহাসি, 

মাঝে তার আমি সেই যমুনার নীলধাবা, 

নতুস্থলে জলতলে আমি সেই কোটা তারা । 

আমি যেন দেবকীতে প্রাণের কামনা কার, 

আমি যেন বনুদেবে প্রসাদ কি দেবতার 

আমি যেন ঢুই)য়ে মিলে উভয়ের কণ্ঠহার, 

আমি যেন বানুদেবে পুণ্যফল ছু'জনার | 

আমি যেন নন্দরূপে জনকের স্নেহরাশি, 

পশিতেছি_বশোদার জননীর মায়! আসি", 

আমি বেন সে দ্নেহের লে মায়ার অধিকারী 
নিখিল লাবপাভরা গোপালের বেশধারী। 
খ্ 



১৫ চীবর । 

প্রাতর্বোষ্ট-মুখে যেন কেঁদে উঠি মার প্রাণে, 

ছাঁড়িতে অঞ্চলনিধি অন্তর নাহিক মনে ) 

ব্রজ-বালকের মুখে বলি যেন আপনাকে : 

কান ষে প্রাণের প্রাণ, বনে খিরে রব তাকে । 

বিরলে গৃহের তলে মথিয়া ভুলিতে ননী, 

হৃদয়েব তল হ'তে তুলি যেন নীলমণি ; 

তরুচ্ছায়ে ছেলেখেলা আপনায় সে আপনি, 

তকুতে লুকান লতা--ধবি গিয়ে নীলমণি ৷ 

সায়াহ্কে আমাতে মার আকুলত৷ ছুটে আসে, 
গোধুলিতে গৃহ ফেলে বমি যেন পথপাশে ; 
সন্তান কি সারাবেলা যাকে ছেড়ে রতে পারে 17 

দুরে যেন বেণু ফেলে ছু'বাহুতে ধরি তারে । 

আমি যেন গোষ্ঠে গোঠে তণ'পবে সে গোধেছু, 

মাঠে মাঠে গোচারণে ফিরি যেন লয়ে বেধু, 

গলায় গলায় সেই সথায় সথায় আমি, 

আমি যেন হাম্বায়ব, আমি বংস অন্গাষী। 

দধিভা ভেঙ্গে যেন আমি কোথা পালাতেছি, 
আমাকে ধরিতে যেন আমি পিছে ছুটিতেছি, 
আমাকে আমার্/ডোরে আমি যেন বাধিতেছি, 
আমাকে জড়াতে যেন আমি নাহি আটিতেছি। 



রী 

বন্দাবন-্বপ্ন । ৮৩ 
ামি যেন বিষহৃদে গঞ্জিতেছি ফণী তুলে, 
আঁমি পুনঃ বিষধরে দলিতেছি পদমূলে 3 

বৃষ্টিধারে আমি যেন আকাশ আসিছি উলে, 
স্্টি রাখিবারে যেন দীড়াতেছি গিরি তুলে । 

আমি যেন কৃষ্ণরূপে অন্তরালে ডাকিতেছি, 
ফিরে যেন রাধা হ'য়ে বনে বনে খুঁজিতেছি 3 

আমি যেন কার আভা বেড়াতেছি সুষমায়, 
যেন তার (ই) আরাধনা ফিরিতেছি পায় পায়। 

'আমি যেন দূরে দূরে বাশরীতে গাহিতেছি, 
যেন পুনঃ যমুনাতে উজানেতে বহিতেছি ; 

'আমি যেন নীলনভ উদ্ধে চিরশাস্তি ভরা, 

আমি নিম্ে মোহমুগ্ধ পুলকিত বসুন্ধরা । 

সহসা নীরব মাঝে মিলাল বাঁশীর গান : 

শববণে পশিল পুনঃ যমুনার কলতান ; 

আমি যমুনার কুলে, সেই বংশীবটমুলে : 

যমুনার নীলধারা বহিতেছে কূলে কুলে। 



যমুনা । 

কাল জলবাশি, কালতটে আসি, 

খুঁভিছে কি দেই কাল রূপ রাশি ? 

আকুলি? ব্যাকুলি' উত্িছে উথুলি 
শুনিতে কি তা'ব স্থুমোহন বাশা ? 

যার স্থমোহন ধ্বনি অওক্ষণ 

অণু পরমাধু নাচায়ে তোমার, 

তুলায়ে তোমার প্রবাহের ধার 
ফিরায়ে আনিত সুখে বারবার , 

ধার পীতধডা, যেন গতে গড়া, 

যেন গতে ভব! করিত অখিল-- 

পুলিন, কানন, & চল সমীরণ, 

অচল, অনল গগন সুনীল; 

শিরচুড়া যাব ঘুচাত আধার 
ভিমির-বন্ধল ভমালেব তলে, 

আধারে গোপনে মুক পর্নশনে 

ফুটাত আলোক হদি-দলে-ঘলে ; 

যাহার নুপুর ভি ব্রজপুর 
প্রান্তরে প্রান্তরে হইত ধ্বনিত, 

ঘাহার নূপুর করি ভরপুতন 
অন্তরে 'কন্তরে হ'ত সুখরিভ ॥ 



যমুনা । 

যার বনমালা ্মরি, ব্রজবালা 
বনে বনে তারে হেবিতে ধাইত, 

মার বনমালা মনে মনে ঢাল! 

মনে মনোলোভা সৌরভ ঢালিত । 

তোমারি মতন যমুনা ! এ মন 

সতত অধীর পাইতে তাহায়, 

চির 'অভিলাষে আকাশে আভাসে 
কোন্ শুভক্ষণে হেরিল যাহায় । 

ংসার-ধারায় যত ছুটে যায়, 

ততই কাতর শুনিতে সে স্বর, 
হেরিতে সাধের সেই শ্তামধনে | 

৮৫ 



বংশীধ্বনি 
স্কিসকিটস্কে কু 

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল কাহার বাণী ? 

জীবনের সব সাধ, সকল আনন্দরাশি 

আছে যেন সেই ববে ; 

যেন গুনিয়াছি কবে, 

কোন্ শুতক্ষণে, কোন স্তথ স্বপনের মাঝে , 
যেন চিনিক়াছি সেথা লুকান জদর় রাজে। 

জানি না কেমনে হ'ল- কেমন এ পরিবর্ত, 

অমরা হয়েছে যেন আমার এ হীন মঞ্জা , 

সেই গৃহ, সেই আমি, 

কে যেন অন্তরবার্মী 

যামিনীতে জুডাইল আমার কঠোর দিবা, 

দিকে দিকে ছড়াইল মধুব চক্ত্রিকা কিবা ! 

সেই গৃহ, সেই পথ, সেই' পরিচিত ভূমি ঃ 

মোহন বরণে কে গে! এ অপরিচিত তুমি ? 
ও নীল আকাশ আজি, 
নব নীলিমায় পাঞ্ছি, 

হয়েছে নবীন কত নবীন নয়নে মম ) 

নয়নে বুলা'ল কি এ অগৃত-অঞ্জন সম ? 
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গ্তামতৃণ ভূমি "পরে এ কি নব শ্যামলতা, 

কালিন্দীর গাল জলে কি মধুর প্রগা্তা, 
সমীরে কি সুপরশ, 

দিশি দিশি নবরস, 

ছায়ামাঝে কি আলোক, আলোকেতে এ কি ছায়া, 

মায়াভরা একি কায়া, কায়াহরা এ কি মায়া? 

'আকাশ হাসিছে যেন চাঠি” ধরণীর পানে, 

ধরণী ছুটিছে যেন কার কি লুকান টানে, 

যেন গিরি চুডা তুলে 

কি দেখে রঃয়েছে ভুলে, 

যেন ওই বনফুলে কা'র 'অঙ্গ-পরিমল, 

যেন ওই শতদলে কা"র আখি ঢলঢল ! 

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল'বীশরী কা*র ? 
সুরে সুরে কাছে দূরে ভাসিছে কি ছায়া তার ! 

ধ্বনিতেছে গৃহপাশে, 

নিনাদিছে মহাকাশে, 

মর্দরিছে তরুমাঝে, গুঞরিছে তারকায়, 
সন্গিৎ কল্পোলে চলে, সিন্ধুর নির্ধোষে ধায়। 
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চীবর । 

বাণী কি মোহিনী জানে, 
আসিয়া বাজিছে প্রাণে, 

মরমে তরঙ্গ তুলি; উঠিছে অনন্ত তান, 
আমার হৃদয় যেন হয়েছে তাহাৰি গান । 

বাঁশী কি মোঁহনী জানে, কতিদ্কে সবার ভাষা ; 

মিটাতে এসেছে যেন সবার সকল আশা; 

গৃহের তুলসাধলে, 
বনে বনফুল ফলে, 

পরিবৃত পবিজনে, নিভতেব নিবজনে, 

আভাসিয়া তুলিতেছে কি রূপ আমার মনে ! 

জানি না ইহা কি সুখ, জানি না ইহা! কি ছুখ, 
সেই রবে হাবায়েছি সকল স্ত্রথেব সুখ, 

গিয়াছে দুঃখের ছখ, 

আছে শুধুষ্ফাগন্দক 

হৃদয়ের চিরবাঞ্চা সেই বন্শধাবী তরে । 

বারেক হেবিতে চাহি সে বাশবী সেই করে । 

নির্শল শরদাকাশে কৌদুদী কি নিরমল, 
নির্দল ঘমুনাজলে নির্মল কুমুদ দল; 

এ প্রসন্ন শুতক্ষণে, 

প্রসন্ন বাশরী -্বনে, 
ও নীল যমুনাজলে প্রসন্ন কুমুদ প্রায়, 

কি অনন্ত নীলজলে হুদয় ভাসিতে চায় ! 
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প্রশান্ত শারদানিলে প্রশাস্ত কি চারিদিক, 
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পবিত্র অনিলে ভাসি-_ 

পবিত্র আনন্দরাশি-_ 

আসিছে পরশ দেন সুপবিত্র কি অঙ্গেব ) 

এ বাণী কি বাক্ত বাঞ্জা সে পবিত্র মানসের ? 

৪ 

হে অজ্ঞাত এ হৃদয় পবিত্র শিন্দল কর; 

দিনশেষে পাই যেন সে পদ জদয় "পব ; 

যেন কলুষের বেখা 

সেথা নাড়ি যায় দেখা 

তাহলে যে বাঞ্ধাময়! মনোবাগ্রণ পুবিবে না, 

পক্ষিল সলিলে সেই সবোজ ত* ফুটিবে না ! 

তৃমি বল গ্রহে বব; ভুমি বল, মক 

যেখানে রাখিবে ভুষি, থাঁকিব হরষমনে ) 

দেখ! দাও কাছে রব; 

নহিলে ও নাম লব) 

ওই নামে যদি ফোটে সে রূপেব এ আভাস, 

সুগন্ধ-সঙ্গানে যদি পইি সে কুসুনরাশ। 



গোষ্ট--প্রভাত। 

নীলমণির নীল আননে জবার আভাস আখির মত 

উঠ্্ছে ফুটে নীল আকাশে ওই সে জবা কি আয়ত ; 
নীলবরণের পাভায় ঢাকা কত শাখীর শাখা হ'তে 

কি ন্থুখেতে সুধী যেন ডাকুছে পাখী কানন পথে । 
অঙ্গনেতে বেড়ার গায়ে যেখায় সেথায় লতাক্ন পাতায় 
কি জুথেতে হাসিমুখে কুঙ্গমের কুল আবানু তাকায় ; 

গুন্গুনিয়ে ভোম্বা গুনা পাগল যেন পরিমলে 
কি স্ুথেত্তে উড়ে উড়ে আবাব এসে ব'স্ছে দলে; 

হালছে হণতরুলতা', গিবির চড়া হাসিভর!, 

হাসির উপগ'হদ।"এ্ষদ টেউ খেলিয়ে ভাঁসার ধরা । 
হ্মুনার জল হাঁসি মেখে উছলে উঠে দ্ব'কুল বেয়ে; 

সবার ভুখে সুখী হ'য়ে অনিল যেন যাচ্ছে ধেয়ে) ৃঁ 
গোয়াল হ'তে গাভীর দলে ধিচ্ছে যেন স্থুখের সাড়া, 

গোদ্দোহনের মোন ততানে যাচ্ছে পুরে গোপের পাড়া । 

কানাই মোদের জেগেছে ভাই, নইলে সবাই জাগৃবে কেন ? 

নইলে কেন 'াকাঁশ ধরাম্ন মাতামাতি ক'র্বে হেন? 
চল্রে ভাই তাড়াতাড়ি সেজে নিইগে গোঠের লাজে, 
সবাই মিলে দেখব আব/র আযাদের সে রাখালকাজে ; 



গোষ্তি--প্রভাত। ৯১ 

নিশিতে যে নীলমণিধন সে জননীর কোলে ঘুমায়, 
চন্দনের বিন্দুষাথা মুখখানি তাই দেখা না যায়; 
তাই ত ঘুমাই তাডাতাডি স্বপ্পে যদি দেখতে পাই, 

ঘুম না হ'লে, তারা্মীকা নীলগগনের পানেতে চাই ) 
এ গগনে নীলমণিধন সদাই যেন জেগে আছে, 

হৃদয় সেথা! একলা পেয়ে মনেব সাধে বসে কাছে। 

ভোর হ'য়েছে, চলরে ভাই দেখ্ব ঘবেব নীলমণি, 

এতচ্ধেল। খাঁওয়ায়েছে মা যশোদা ্সীবনবনী , 
এবেলা সাজায়েছে অঙ্গ পীতধডা দিয়ে, 

মাথায় চুড়া দেছে বেঁধে বাকা শিখীর পাখা নিয়ে ) 

কুঙ্জে কুঞ্পলে তোল! ফুলে গুঞ্জমালা দোলায়েছে, 

চন্দন-বিন্দুতে দেতে কুন্দবৃন্দ ফুটায়েছে, 
ধেনুর খুরের বেণু তোলা বেণুটা তার করে দেছে, 
সব হৃদয়ের সুরে বাধ! নুপুব ছ”টা রিড 

এতবেল! তাকিয়ে আছে শ্যামলী ধবলী গাই, 

দাড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায় প্রাণেব বলাই ভাই ; 

এতবেলা মা যশোদ] এসেছে মে আডিলাক্স, 

প্রাথধনে ছেড়ে দিতে প্রাণ ঘে তার নাতি চায়; 
নয়ন ভেসে উঠ্্ছে নীরে, জদয় ভেসে যাচ্ছে জীবে, 
চুমু থেয়ে তৃপ্তি যে নাই তাইত্ অধর নাহি ফিরে । 

চল্রে সবাই স্বর করি, বুঝীব মা যশোদার : 
“তন্ব কেন মা তৌর কার যে ছায়া দেখে সে ভয় পালায় ৪) 



০৮ চীবর। 

কৈমন মায়া বুঝব কিসে, মেধ দাড়িয়ে ছায়া করে, 
গীতধড়া ভিজ্বে ব'লে দুরে দূরে বৃষ্টি ঝরে+) 
আপ্নি অনিল আগে আগে ঝাটু দিয়ে দেয় বাটা তার, 
পাছে কাটে চরণ দ্র”টা কুশের আগার ক্ষুরধার ) 

ফলে ভরা তরু যত নিজে নামিয়ে দেয় যে শাখা, 

শত রাখালে পরিতৃপ্ধ করে সে ভার সুধামাথা ; 
কান্র যে মা কত মায়া বেণুর রবে মুগ্ধ মব, 

পক্তপক্ষী চেয়ে থাকে হাবিষ়ে ফেলে, আপন রব! 

ভয় কেন মা বনে বনে কানু থাকে যে সদাই ঘেরা, 
শত বেড়ে বেডে" থাকে শত রাখালের স্নেহের বেড়া; 

শত রাখালের জদয়-চেরা ধন যে ও নীলতন্থানি, 

ধ্যান করি বা গলাই ধরি সে ছাড় ত' নাহি জানি; 

তোঁরই মহ কে জননী, মহামায়! এমি মায়ায়, 

দশপদিকে ৩৭4: আজ চিবুক ধারে চুমু খায়) 

হাসিমুখে বিদায় দেমা মাথায় দিয়ে চর্ণধুলি, 

ঝড়ে জলে গহনবনে বিপদ সবার রবে ভুলি”। 



গোষ্ঠ সন্ধ্যা । 

ওই সীঝ নামে, গাঢ়তর শ্ঠামে 
সাজাইয়! দিয়া হ্তাম বনরাজি 2 

সাঝের কুসুনে, ছায়াময়দুমে, 

স* ওই কত তরু আছে শ্তান সাজি” ; 

বুঝি, শ্তামধন ললাট-চন্দন 

তুলিয়া দিম্নাছে ওই তরুকুলে " 
তাই বনে বনে, ছিল আন্যনে 

আমাদের শ্তাম আমাদের ভুলে । 

টি 
ওই সাব নামে, শহিনস-এ1ব শ্যামে 

সারা! দিবসের এই আকিঞ্চনে ; 

, ওই যে গোধন, ফেলি রোমস্থন, 
দীর্ঘ হাস্বারব তুলিছে সঘনে ; 

আমাদেরই) মত ॥ আছে চেনে পথ, 
আমাদের(ই) মত আকুল যে তারা, 

আমাদেরই) প্রায় ছটে উভরায় 
তিলেকের তরে হ'লে শ্ামহারা 

কফি জানি কি আষিছ কালিয়ার কাছে, 
ছুটে পাছে পাঞ্ছে সকলের হিয়া, 



৯৪ চীবর। 

ওই সাঝ নামে, না হেবিবে শ্বামে-- 

তাই প্রিককুল ডাঁকিছে আকুলে 3 

রাখালের৷ জানে কি যে করে প্রাণে 

যদি ক্ষণ তরে শ্থাম থাকে দুলে ) 

কেন চায় কান ?-- ওই দেখ ভান 

অন্তাচল হ'তে দেখে আখি ভুলে ঃ 

যে হেরেছে নঈঈপ সেই অপরূপ, 

রহিবারে চাহে সে কি আর ভুলে ? 

ওই শ্যাম আসে. বনভূমি 'ভাদে 

দেই বরণের বারিদর-ঘটায় ; তি 

-"পভিইণ্ভ গোধেনু, গুনি তার বেণু, 

পুলকিত-তন্ু, অনিমিকে চা
ক; 

বাজিছে মুরলী, মযুর-আবলী 

কেকারব করি বনে বনে ধায়? 

রবু নাহি রক়-_ ছাদয়ে হদয়-- 

চক্রবাকী দূরে চক্রবাকে চায়। 

ওই যে সুরলী ভরে বনস্থলী 
গৃহেষ্ধ সকল সুধার কথায়; 

ছাড়ি বনন্থলী ( যেন খাবে চর্লি'। 

হৃদি অগ্রসর গিয়াছে বেথাস্। 



গোষ্ঠ-_সন্ধ্যা। 

ধলিছে মুরলী : “বেলা গেল চলি”, 
জননীর প্রাণ নাহি মাঁনে আর, 

ক্ষীর ননী নিয়ে, র্যয়েছে চাহিয়ে, 
হার্দ উলিয়ে ঝরে ক্ষীবধার ) 

এই বনে বনে ভূলি যে আপনে, 
নেহারি নয়নে কি জানি কি ছায়া, 

ভুলে যাই খেলা, ভুলে যাই বেলা, 

ভুলি জননীর ননীঢালা মায়া ।” 

ডাঁকিছে সুরলী “শ্যামলী ধবলী ! 
আয যাই চলি গোকুলের ঘরে, 

যাঁর নিরমল অলিন-অঞ্চল 

বিছ্ান রয়েছে আমাদের তরে; 

ডাকিছে মুবলী : “রাখাল সকলিঃ 
চল্ গলাগলি জননীব পাশে) 

জুড়াইব শ্রম, এপ-্রস্পপ সের রুম, 

সন্ধ্যানিল-সম শ্নেহের বাতাসে ;” 

বলিছে যুরলী . “আয় যাই চলি, 

যেথা ভালবাস, আছে মব আশা', 

যেথা পদধুলি «& রয়েছে আগুলি*, 

অভয্গ দিতেছে আশীষের ভাবা 1, 

বাজিছে মুরলী মা ম! মা মা” বলি+, 

লয়ে, চলে কোন আকুলের ভরে । 

৭৫ 



০০৩১০ চীবর | 

রাজিছে মুরলী পদে মা ননী” বাল”, 
গোকুলে জননী উঠিছে আকুলি%, 

স্নেহের বতসে গৃহে নাহি বসে, 
ৃ পথ মাঝে আসে গৃহকাজ ভুলি । 

বাজিছে মুবলী, আসে ধেস্ চলি” 

বেণু সনে তন্ নাঁচে ভালে ভালে, 

নয়নের নীরে, ঈদয়ের ক্গীবে, 
মায়ের হবষ ভাঙায় গাোপালে। 

পশ্চিম বিভাগে গোধুলিব রাগে 

ধেস্স পদপুলি জলে লালে লাল, 

শিখা নিভে যায়, সে ধূলি মিলায়, 
দুবে দেখা যায় বকুল ভমাল ; 

বসে যায় স্রনীল রেখাক্ন 

যমুণাধ বারি শ্বেত সিকতায় , 

অঙ্গনে অঙ্গনে, | বাঁধিয়া গোধনে, 

ক্লান্ত গোপকুল শুণেছে ধায় । 

কানন-সীমায়, গগনের গায় 

ওই ছায়া মিশে অনন্ত ছায়াক় ও 

ভাবেব বেলায় এ ভাষা মিলায়, 

% কি রব ওঠে নীবৃব ভূমায় ? 
থেমেছে কাক লী, টির বনস্থলী, 

উঠিছে ঘুরলী উথলি' উৎলি' 



গোষ্ঠ-সন্ধ্য! ৷ 

রন্ধে রন্ধে, তার মন্ত্র অনিবার 
 তত্দ্রাহীন ব্যোমে ছুটে যায় চলি” । 

আপনি যেমন, মুরলী তেমন, 
কেবলি আনন্দ, গুধু ভালবাসা; )& 

তনু নেহারিলে, সে বেণু শুনিলে, 
নিরাশ! ডুবায়ে? ভাসে শুধু আশা । 

ওই মুরলীতে ওঠে চারিভিতে 

*.. সেই ভালবাসা তুলিয়া লহরী, 
হ্ামের হদয় ছড়াইন্সা! বয় 

শীতল মলয়ে বিশ্বালয় ভরি+ 

ওই মুরূলীতে অনস্ত থালীতে 

এখনি আনিবে অনন্ত কুসুম, 
অশ্রীস্ত শিজিতে, ঘুমস্ত মহীতে ্ 

আনন্দরূপিলী না যাইকুড্৮ 
ওই মুরলীতে পূৰিবে ত্ববিতে 

অটবী প্রান্তর অনস্ত সৌরতে, 
স্লিল-কললোলে, অনিল-হিল্লোলে, 

যামে যামে যামি বৃড়িবে গৌরবে । 

৯৭ 



'ৃন্দাবনৎ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' | 

এই সেই বৃন্দাবন, 

কালিন্দী-হৃদয়-ধন, 

নিরমল-নীলাম্বর-ক্রোড়-সুপ্ত নব ঘন) 

এই সেই বৃন্দীবন, 
চিরন্তন শ্রামধন 

যেথায় মিলায়ে থাকে ভুলায়ে এ ত্রিভুবন | 

ণ কালিন্দী মিলিছে সুখে 

শ্যামিল বিপিন-বুকে, 

শ্যামল বিপিন মিলে অমল গগন-গায় ; 

মনে বাসি, কে! আমি 

বনে বঙ্সি' দিবা যামি 

সামময় হ/য়ে থাকি এ শ্যামল একতায়। 

নয়ন হেরিবে স্াম_ 

এ নক্নন-অভিরাম, ! 

এ চিত্ত চিন্তিবে শ্টাম--এ চিতের চিরসাধ, 



'বুদাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন শচ্ছামি 1; ৯ 

পরশে আসিবে শ্যাম-- 

॥ সমীরণ অবিরাম, 

শ্রবণে পশিবে শ্তাম-স্টামা-লোত-কলনাদ । 

হেখা কি মধুর দিবা, 
নিশিতে মাধুরী কিবা, 

হেথা চির পুর্ণোদয় আলোকরা' কালটাঁদ ; 

সে যে তৃণে তৃণে হাসে, 

প্রতি অপুমাঝে পাতে ভুবন-জড়ান ফাদ । 

তরুণ অরুণে আসে, 
আকাশে করুণ! ভাসে, রর 

অনস্ত আনন্দ ফুটে বিন্দু বিন্দু তারকায়, 

সে যে ইন্দুমাঝে রাজে 
চির-সধ!-পিন্কু-সাজে, 

মায়াভরা ছায়ারূপে ছড়ায়েছে বন্ধায় । 

এইখানে গলে খেলেছে, 
এনরখানে সে ঢেলেছে 

অখিল-আলম্ত-হ। লাস্ক-ভরা স্থুবিলাস 



চীবর। 

কালিক্সের বিষময় 

হুদ, হদি-মুধালয়, 

ফণীর সে কাল ফণ! জীবনী আশার বাস। 

ওই মধুবন ভরি, 
র+য়েছে মধুব হবি, 

বিধুর বিকল প্রাণে ঢালিতে শীতল ধার! , 

নিধুবনে বিধুসনে 

শ্যামকাস্তি বিধুধনে 

হেরি? হেরি” হৃদিমাঝে, ভ*তেছি যে হৃদিহার! | 

ওই সে কালিয় "পরে 

স্ত্এশীধারী বশীকরে, 

ওই সেই গিরিধারে গিরিধারী গিরি ধরে । 

পুলিনে পুলিনচারী, 
বিপিনে বিপিনে তাগ্সি 

সে রাসবিহারী মুক্তি শ্হুত্তিভরে নৃতা করে। 

তমিম্্ তমালত্বলে 
সে অপূর্ব নীলোৎখলে 

“মিশ্র অযির-রাশি কাপীকত দলে ঘলে । 



“ব্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। ১০১ 

অজন্ম সে দুধাজোতি 

৪. হ'য়ে আছে ওতপ্রোত 
পত্রে তৃণে রেণুমাঝে অধুদলে জলে স্থলে । 

ওই যমুনাব কুল, 

ওই সে কদন্ব মূল 
সব আবরণ হরি ! লহ হরি" সেই স্বরে ; 

প্রতি বীচি চন্দ্রকরে 

রাসেশ্বর-রূপ ধরে 

ও প্রসন্ন বনপথে চলিয়াছে শ্রীতিভরে । 

নীরদ-নীলিম বারি, 

নীল বন সাবি সারি, 

নীলাম্বর-তলে সব"মিলে আছে লীলিশ্বায় ; 

এইখানে নিশিদিন 
এ নীলে হইয়া লীন, 

মধুময় হয়ে রব এ মধুরু মহিমায় । 



হরিদ্ধার। 

সত্যই হরির দ্বার তুমি হরিদ্বার, 
দিবা দরশনভূমি দেবমহিমার , 
কোথা হেন পুণাময় 

আছে আব দেবালয় ? 

কোথায় জাগ্রত হেন দেবতাব ভাব, 

সর্বব্যাপী শক্তিময় দেবের প্রভাব ? 

হেথার় আসীন সদা দেব দিগম্বর, 
দশ দিক পূর্ণ করি” প্রসন্ন স্ন্দব ; 

মহাগিরি-সিংহাদনে, 
ব্যোমময় আবরণে, 

মহা মহীরুহরাজি-ভূষণে ভূষিত, 
, প্রঙ্গিত-তুষার রাশি-মুকুটে মণ্ডিত। 

অরুণ-আরক্ত ওই অনস্ত আকাশে 
দেখ কি স্ুলার তার সুঙ্ধধসি প্রকাশে ! , 

” চন্ত্রকরে চন্দনিতা,.. " 
তারাকুলে পুলকিতা 



হরিছ্বার । ১৩৩ 

স্পন্দহীনা শর্ধরীর হ্বচ্ছন্দ আননে 
দেখু কি প্রসাদ তার নব নব ছন্দে। 

ব্রন্গাগ্ত-রাজের রাজ্যে এই রাজধানী ; 

এস এ এশ্বর্যধামে ওহে ক্ষুদ্র প্রাণী! 
সহজে পাইবে দেখা 
অতুল ধশ্বর্যা-মাথা 

, বিশ্বজন-চিরবাঞ্! মানসপূরণ 
পতিতপাবন সেই হরির চরণ। 

ওই দেখ কলনাদে শ্তামশৈল-দেহে 

রজত-প্রবাহময়ী খরস্রোতা বহে ১ 
ক্ষীরসম নীব লয়ে 

আনন্দে অধীর হয়ে 
শৃঙ্গ পরে শৃঙ্ষশ্রেণী করিয়! লঙ্ঘন, 

সফেন তরঙ্গরাশি করিছে বহন । 

নহেকি ও সত্য সত্য দিব্য দ্রবময় 
দেবকরুণার শ্োত অমৃত-আলয় ? 

জীবের জীবন এই 

বসগমৃতী বন্মী 
প্রন এই সরিত্ধারায় $ 

হরিপ্রেষ প্রবাঁছিত দেখ ধনুধায়। 



৯০৪ চীবর । 

এই রাজধানীমাঝে রাজদরশন 
কর প্রাণী, শুন দিব্য রাজসম্ভাষণ) 

ধরায় হরিব ছায়া, 
ব্যোমময় হরিমায়া, 

ওই গুন হরিকথা কহে সমীরণ, 

সলিলপ্রপাতে শুন হবিসন্কীর্তন ! 



তুমি কি স্বপন ? 

তুমি কি শ্বপন, কল্পনার ধন, 

আকাশকুস্থম, মরীচিকা-ভ্রম, 

শত বরণের ছায়া! সমাগম ? 

শূন্য নভস্কুলে, বর্ণহীন জলে 

তুমি কি আমার নয়নের(ই) নীল; 

নুপীতল বাতে, এ মন জুড়াতে 

তুমি কি স্বীমার€ই) মানস অনিল ? 

তুমি কি আমার আশার প্রসার, 
জীবনের পথে চক্রবাল-বেখ। ? 

যত ছুটে যাই, ধরিতে না! পাই, 

চিত্তের বিভ্রম নেত্রে আছে লেখা ? 

তুমি কি আমার ধ্বনি আকাঙ্ষার, 

টিন. 

০ নাল 



১৩৬ ' চীবর। 

কেন ভাঁকি আর ? ভুমি যেখাকার, 

সেইখানে যদি রবে চিরদিন 5: 

উঠিছ নামিছ, যেন বা আসিদ্ছ, 

কই পরশিছ ওহে উদাসীন ? 

অগতির গতি, দয়ার মূরতি, 

গতিহীন কেন অচলেব সম ? 

তুমি কি স্বপন, কল্পনার ধন, 

আকাশকুনুম মরীচিকা-ভ্রম ? 



জিজ্ঞাসা ৷ 
চি ্হিখরাত 

হদিমাবে যদি তুমি নিরবধি 

আকা আছ রাকা চন্দ্রমা 

নাহি কেন তবে রুচির গৌরবে 

চির পুণিমার স্থষমা ? 

কেন তবে হাক মলিনতা ছায় 

হারায়ে' অমার কালিম! ? 

পট জোছনায় নাহি ছুটে যার 
তরল-তটনী-মহিমা ? 

কেন নাহি বর সরস মলম্ন 

পরশে পুলক ব্তিরি ? 

কেন ছলে হুলে মুকুলে মুকুলে 

কুসুম ছুটেন! শিহরি ? 

কেন নিরজন হৃদয়-কানন ? 
পি 



১০৮ চীবর। 

কেন শ্বচ্ছধার নাহিক আশার ? 

নাহি অন্তরের শ্বচ্ছন্দ ? 

নাহি হৃদিকুঞ্জ প্রেম-অলি গুজে ? 
নাহি আনন্দ-মক রন্দ ? 

তুমি যদি হরি সতত বাশরী 

বাজাইছ হৃদি-পুলিনে ' 
তবে কেন প্রাণ নিশিদিনমান 

এক বসি কাদে বিপিনে ? 



কেন? 
62৯45 

অয়নে আসনে শয়নে স্বপনে 
করি, হরি তুমি কই? 

তরু দেখা নাহি পাই, সাঁড়াটাও নাই; 

আমি কি তোমার নই ? 

শুনি যে নিখিল অনিল, সলিল, 

অবনী, আকাশ ওই,__ 

সকলি তোমার, | ভুমি সবাকার, 

তবে তোম! পাই কই? 

কেহ কছে, হরি ! করম আমারি 

তোমারে রেখেছে ঢেকে 

সে সরব-নাশা করম-পিপাসা 
আসিল বা কোর থেকে ? 

তুমি যে মরম, 
ধরম করুম 

সবই তু; তোমাতে আছে) 

তবে কার দোষে, অকীরণ রোষে। 

এ ধহন আসে কাছে? 



১৬৬ চীবর। 

শ্ছে জ্াল৷ দেবে দাও, কেন না বুঝাও 
কেন এ নিগ্রহ হরি ? 

জননীর কোলে বসিয়া, অতলে 

কেন ষে ডুবিয়া মরি ? 



প্রমাণ । 

তোমার প্রমাণ হরি! আমার এ পাপভার, 

তোমার প্রমাণ হরি! এ ছুঃখের পারাবার ; 

নহিলে, কে বল আর 

নামাইবে সেই ভার? 
এ ছুস্তর পাবাবারে কে আনিবে তরী তার? 
তোমার প্রমাণ হরি! এ দুঃখের পারাবার । 

তোমার প্রমাণ হরি! আমার অন্তর-ক্ষত ; 

অন্য কোন্ চিকিৎসকে জানিবে সে গুপ্ত পথ ? 
কার দিব্যাছলাক আর 

করিবে তা” আবিষ্কার ? 

কার সুশ্মতম কর পশিবে সে সুক্ষ পথে 

অমৃত-প্রলেপ দিতে অদৃশ্ঠ অন্পৃক্তা ক্ষতে ? 

তোমার প্রমাণ হত্রি! আমার অক্ষমতায় : 

সহাক্স হইবে ভুমি, তাই আমি অসহায় ; 
নীরবাঞ্ধা চাতকে 
সুচনা সে নীরদের ; 

তোমাকে নির্দেশ করে অতাব এ হৃদস্বের, 

তোয়ার প্রমাধ হবি ! জাশা ভূষ্তা আমীদের | 
পলো পাসউনউকউিরাজকন্রিআন 



লেখে, 

হরিনাম । 
ওল 
সী রি নল 

এত নিরাশায় তবু আশা হয়, 

নিবিড় নিশায় উষার উদয় ; 

কি কুহক আছে ও নামের কাছে, 

ভয় দেখাইয়া, দেক্স যে অভয় । 

ঘোর দাবানলে যবে প্রাণ জলে, 

সব শ্ামলতা হাদয় হারায়, 

তখন আকাশে বারিদ-আভাসে 

সে যে ্ নিপ্ধকরা বারি দিতে চায় । 

কাল বিষধর করে জরজর 

ববে গরলের বিষম দশনে, 

তার শিরোপরে মণি শোভ। করে, 

সেই ভরসার ভাশ্বর বরণে। 

ভাবি” পরিণাদ কাপি অবিরাম, 
ই নামে শুধু হদিংশান্ত হয়) , 

তোমার আশ্বাস, আমার বিশ্বাস, 
উদ্ধারের 'ত সমাচাক্ দশ্। 



সেবে, 

হরিনাম | 

দে ঘে বলে, হরি ! ভুমি নেবে হরি 
সব তাপিতের সকল সন্তাপ 

সে ঘোঁধণা কবে, তোমার শ্ীকরে 

বরদান আছে, নাহি অভিশাপ । 

শৃন্ততবা বাণী, আকাশ অবনী 
ধ্বনিত তাহাব অমৃত ঝঙ্কাবে , 

অনির্বাণ ভাঁতি, দীপ্ত দিবাবাতি 

নুপ্তি জাগর্তিতে মানস আধাবে । 

১১৩ 



25 । 

০৮ ০০০ 

তুই কি, আমার ছঃখ ! আমার দেবের দান ? 
তবে কেন সে প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ ? 

যে চরণ হতে ঝবে স্ুখ-মন্দাকিনীবারি, 
তুই কি শীতলকরা করুণার শ্রোত তাৰি ? 
ভবে হৃদিমাঝে তুই কেন তপ্ত বালিবাশি ? 

কেন মন্দাকিনী সম তোরে নাহি ভালবাসি ? 

তুই যদি মধুময় সেই ক্ষীরোদের ক্ষীর, 
তবে এত ক্ষার কেন, যেন লবণান্ধু-নীর ? 

তুই কি সে চন্দ্রকর স্সিগ্ধ যাহে ধরাতিল ? 
তবে কেন ভদিমাঝে ঢেলে দি'স্ হলাহল ? 
তুই কি সে প্রেমমদ মলয়োর আনা সুধা ? 
তবে কেন তোর পেয়ে নাহি মিটে যায় ক্ুধ! ? 

ভুই কি সে/গালোকের চির খুর্ণিমীর হাসি ? 
তবে কেন কান! তুই ভূলোক ভিতগ্নে পালি 1. . 



হখ । ১১৫ 

দ্বেনন্দন আনন্দের গন্ধে ভরা বারমাস, 

তুই কিরে সেথাকার কুন্সুমের দিব্যবাস ? 
তুই কি সে দেবকণ্ঠে গীত অমরার গীত ? 
তবে কেন কর্ণে মোর সুর তার বিপরীত ? 
তুই কি সে দেবতার অবচিত পারিজাত ? 
তবে সে কুনুমাঘাতে কাদি কেন দিবারাত ? 

তুই কি, আমার দুঃখ ! আমার দেবের দান ? 
তবে কেন সে প্রসাদে আকুল আমার প্রাণ ? 



আর্তের আবেদন । 

কেন বাঞ্ছাময় ! বল এ লাঞ্চন। পলে পলে? 

এ প্রাণের বাঞ্কাগুলি দলিতেছ পদতলে ? 

কেন এ যাতনা দাও ? 

আবে কি দেখাতে চা ৩ 

আমি কীট ক্ষুদ্রতম, তুমি কদ্র বলাধার 

এ কথ! ত” জানিয়াছি এ জীবনে শতবার । 

আমি বাসনার তৃপ, তুমি বাতা! ঘটনার ; 

যে দিকে তোমার ইচ্ছা, উড়াইছ অনিবার ) 
শত সত্তা মম, 

ভিত্তিশুন্ত স্ত.প সম, 
সতত হ/তেছে ব্যর্থ, কোন্ অপৃষ্টের ঘাতে ; 

তীরচ্যুত এ ভ্রততী ঘুরিছে আবর্ত সাথে ! 

কণ্টক এডায়ে, ফর্ত চলিতেছি সুক্তপথে, 
ততই কণ্টর্৫ধন উড়ে আসে কোথা হ'তে ॥ 

মি নাহি দিলে স্থুল, 

কোথা রাখি পদতল ? 

গগ্মামি বসে যুক্তি করি সতত মুক্তির ভরে, 
তমি ব্ধানের গুরু রয়েছ বিধাৰ ধারে | 



আরবের আবেদন । ১5১৭ 

আর কি দেখাতে চাও ? আর কি বুঝাৰে বল? 
এ আবর্ত হ'তে আর্তে স্থিরতায় লঃয়ে চল ; 

* যেথা চির ধীব স্রোতে 
অভিন্ন অনন্য পথে 

তোমার আমার বাঞ্চ। মিলে যাবে সমতাঁয়, 

উভকুল পূর্ণ কবি” সফলতা-শ্তামতায় | 



সম্ভাপের শান্তি। 

আর ত” যাব না কোথা, যতই যাতনা পাই. 

জেনেছি যে, তুমি বিনা জানাবার কেহ নাই: 
যাতনা দিতেও তুমি, 

তুমিই সাস্বনাভূমি, 
তুমি কাদাবার গুরু, কোলে করিবার মাতা, 
ডোবাবার বঞ্চ তুমি, তরী”পরে পৰিভ্রাতা | 

সম্তানে মারিলে মাতা, সে ত' কাদে মামা বালে: 

সে যে জানে, সেই নামে সব ব্যথা যায় চলে ; 

ভুমি বাখা দিলে, আমি 

তোমাকেই দিবাযাঁমি 
কীদিয়। ডাকিব শুধু; আর শান্তি কোথা পাব ? 
তুমি তাড়াইয়া দিলে, তোমার(ই) নিকটে যাব । 

তুমি ত দিয়াছ মোরে গাঁথিতে বাথার মালা : 

এক দিন শান্ত হলে, দশ দিন পাই জালা ? 
অন্ঠে জানার নর, 

হাদয় সর) 

ক্ষত অঙ্গ ঢেকে আছি আমি পট্টবন্্ দিয়! : 
'ামায় লুকান জালা শান্ত কর লুকাইয়া । 



সম্তাপের শান্তি । ১১৬৯ 

আতপ ধরণী হ'তে উষ্ণ বাম্প যাঁ* নিঃসরে, 

তাইত শীতল ধারে ধরারে শীতল করে ; 

এ দীর্ঘ নিঃশ্বাস মম 
ফিরিছে, সে বাম্প সম, 

তোমার উপর চির নির্ভরেব কপ ধরে 

সম্ভাপে উঠিয়া! তুমি শাস্থিতে পড়িছ ঝ'রে। 

প্রমোদ-আমোদে ভরা সংসারেব সম্গীরণ 

এ প্রাণের "পরে ছিল সুপ্ধ-করা আবরণ ১ 

আজি তা” উদ্ধত হ'য়ে 

কোথায় গিয়েছে বয়ে . 

নীরসিক্ত নবানিল আসে নীরনিধি হ'তে । 



আক্ষেপ । 
স্পিড 

আপনার তরে ডাকি যে তোমারে, 

তোমারে ত' আমি চাহি না) 

তোযারে দেখিতে আকুলিত চিতে 

তোমার কাছে ত' আসি না! 

অনুরাগ দিয়া ডালি সাজাইয়৷ 
তোমার তরে ত' আনি না; 

ভক্তি-বানি দিয়া ও পদ ধুইয়। 
প্রেম-বসনে ত' মুছি না । 

€ পদতলে ত' ঢালি না) রি 

মানস চন্দন করিয়। লেপন 
পা ছ'থানি বুকে ধরি না। 
৫ 

ভিথারীর মত ঘারে অবিরত 

/যাহ! চাই তাই মাগি যে) 

আসি তারি তরে তোমার ছয়ারে, 
আসি না তোমার লাগি যে। 



আক্ষেপ । 

আমি যে বেদনা, তুমি সে সান্বনা,--- 
এই জানি, আর জানি ন! ? 

গনিশিদিন তাই, তব দয়! চাই, 
তোমাকে ত' কই চাহি না ! 

আমি যে অকুলে, তুমি নেবে তুলে, 
ডাকিলে, তোমার তরীতে , 

সে তরী আনিতে পারি ত” ডাকিতে, 

কই পাবি ভালবাসিতে ? 

সুখ ছুথ ফেলে, আপনাকে ভূলে, 

তোমাব সকাশে আসিব , 

শুধু তোমা” তবে ডাকিব তোমারে, 

ভালবাসি বলে, চাহি ! 

১২১ 



অমানিশি। 
০৯৩ 

নাতি শশী, অমানিশি ঢাকিয়াছে দশদিশি 3 
আঁধারে প্রান্তর পথ জল স্থল গেছে মিশি ; 

জানি না কেমনে যাব, 

কেমনে খুঁজিয়া পাব 

পথশ্রান্তি-শান্থ করা আমাব আলয়খানি, 

সজ্জিত সাধেব সৌধে জদয়ের রাজধানী ? 

ধার ঘনায়ে আমে, বাভাস প্রবল বয়; 

বিফল পথের শ্রমে চরণ দ্রর্বল হয় 

সীমান্তের তরু গুলি 

দুরে শ্যাম শীর্ষ তুলি, 

আমার গ্রামের আর নাহি দেয় পরিচয়) 

না! দেখায় দীপালোক প্রান্তস্থিত পাস্থালয় । 

হৃদয়ের শা মম ! উঠ নিশি গ্রীভাসিয়া ) 

আমার গন্তব্য পথ দাও মোরে দেখাইয়া ) 
কি করিবে এ আধার ? 

মুক্ত বদি তব দ্বার : 

চিনিব আমার পথ, এ প্রান্তর হব পার, 
দেউল-দেউটা তব জাল যদি একবার । 



তরী । 

গৃহপাঁশ দিয়া তটিনী বহি! 
চলিছে মৃদুল মধুর স্বনে, 

আবরি” সিকত! হাম তরু লতা 

মিলিছে অদূরে বলের সনে 3 

নীরবে সে নীরে তরীথানি ধীরে 

নীরধারা সনে বিয়া যায়, 

কুটীর ছাড়িয়া চলেছে ছুটিয়া 
দীন দারদ্রের সাধের প্রায় ; 

তটিনীর তীরে কুটারে কুটারে 

গুৃহকাজে রত গৃহস্থ কত; 

তরী যায় চলে, গৃহকাজ ফেলে, 

ভোল। মানলের ভাবের মত ; 

দেখিতে দেখিতে যেন সে সবিতে 

তন্জরাভরে তরী দেখা না যায়, 
কি এক সলিলে কি এক অনিলে 

আমার মানস ভাসিছে তায়; 

" পাস্থজন তীরে গৃহে যেতে ফিরে 
যে শ্বীতে সাধের লহরী তোলে, 

সে গীতে মুখর আনিলের শ্বর, 

সেই গীতে যেন তটিনী দোলে ; 



১২৪ 'চীবর। 

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান, কষকের গান 

ফেলিয়া এসেছে সুদূর পথে ; 

সে যে নিবালায় এ কোব্ সীমায় 
চলিয়া এসেছে আলয় হ'তে ) 

অধীর উদাস, খুঁক্তিছে আকাশ 

সে যে অধনীব সীমান্ত বনে, 

শত আঁকে বাকে তটিনী তাহাকে 

এনেছে মিলাতে কাহার সনে! 

তবে কার তান, কি গহেব গান 

এই গ্রহহীন বেলায় আসে ? 

নাহিক যে সেথা অবনার কথা, 

অবনা অতীত কি ছায়া ভাসে 
নীলান্থুর "পব স্থনীল অন্বর, 

'অনস্থে অনন্ত করিছে খেলা ; 

নাহি বলগুধান বিচিত্র বিস্তার, 

শুধু নীলিবার অসীম মেলা ) 
নাহি মহীধর চু্বিয়া অস্বর, 

[তিক অনুদ অন্বর-গায় ; 

নাহি, সে নিথর নীরনিধি “পর 

তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধাক্ব। | 

নাহি, মভ্তীরুহ, রচি” মহাব্যহ, 
সমীরের সনে সমরে মাতে ; 

সকলি নিথব, শুধু একেশ্বর 
মহা অন্ধকার মহান্ রাতে । 



তরী । ৯২৫ 

যেন আছে লেখা, নাহি যায় দেখা, 

* আঁধারের মায়া-মসীতে কা 

মায়াময় ছবি; ছাঁয়াময় রবি, 

অজলদ-জালে কিরণ ঢাকা) 

যেন বোঝা যায়, আছে সে কোথা 

মহাসাগরের বুকের "পরে 

সুশ্তাম-বরণ নন্দন কানন, 

আনন্দ যেথায় অনিলে ঝরে ; 

আনন্দ যেথায় লহরী মালাক্স 

বেলায় আস বেড়ায় ঘুরে, 

আনন্দ যেখায় উড়ে উড়ে ধায় 

ব্নবিঠগের বিমুক্ত জুরে, 

আনন্দ যেথায় ফুলে ফুলে চাক্ক 

শ্যাম প্রাঙ্গণের বরণ পানে, 

আনন্দ যেথায় সলিল-ধারায় 

বিটপিলতার বিবাম-স্থানে ; 

শুধু বোঝা যায়, নাহি দেখি তায় ) 

শুধু কাণে আসে মধুর রব) 

নাহি পথলেখা, আলোকের রেখা ; 

আধারে অব্ূপে মিশেছে সব। 

ভাবিতেছে হিয়া, তটিনী বহিয় 

বহিরী, আনিল এ কোন্ দেশে ? 



১২৬ চীবর। 
শব 

কি হবে আমার, কোথা যাব আর ? 

অপথ পাথার পথের শেষে । « 

দিকে দিকে চাই . কেহ কোথা নাই; 
তবু দিকে দিকে কে যেন বসি ; 

আলোকের আোতে যেন কোথা হতে 

কার আবরণ পড়িছে খসি') 

দেখি চারিধারে : উযাঁর আকারে 

দেখি একধারে কে যেন হাসে; 

যেন পদতলে ফুটায়ে কমলে, 

কষলে কমলে চাপয়া আসে; 

সে যেন আকাশ, সে যেন বাতাস, 

হাসি পর্মলে গঠিত কায়) 

যেন চাবিধার তাহার মাঝার 

হাঁস পরিমলে জাবন পায়; 

উপরে সে নীলে, . নাচে এ অনিলে 

সে যেন প্রাণের প্রবাহ চালা) 

সে যেন স্ললে ছলে ছলে মিলে? 

চলেছে প্রাণের লহরীমালা 

বেলা-মরকত লহর-রজত 

জড়ায়ে পরেছে গলার হাখ 

অবনী উঠিয়া আকাশ নামিয়া 
এক হনে আছে হদয়ে তার ! 

বলিল সে এসে দিকে দিকে হেলে : 

“আমি জগতের জীবন:সার, 



তরী । 

আমি প্রেমরাশি, সব ভালবাসি, 

সবারে লই এ সাগরপার ; 
ভাবের তরীতে ভাসিতে তাসিতে 

এসেছ এ মহাসাগর-তীরে ; 

আমি এ ছায়ায় না হ'লে সহায়, 

এ ছায়া সতত থাকিবে ঘিরে ; 

ধ্যান রাখে দূরে এ ছায়ার পুরে, 

এই রূপহ্ীন অসীম মাঝে ; 

প্রেম, সীম! দিস্মা অসীমে বীধিয়া, 

কাছে নিয়ে আসে মোহন সাজে ; 

এস মোব সাথে, চিব পুণিমাতে 
দেখিবে যদি সে চাদের ভাসি, 

নীলাম্বব-ছাক1- নীলকাস্তি-মাথা 
দেখিবে যদি সে স্ুকান্তিরাশি 1” 

দেখি, তন্দ্রাশেষে গৃহপার্খদেশে 

স্বচ্ছতোয়া সেই তটিনী ধায়; 

আঁকে বাকে তার ফিরি” শতবার 
অদুরে তন্ীটি ভাসিছে তায়। 

সেমিনার 

১৯৭ 



জীবনের তারা । 
সপ ৬৬ 

জগীবন-প্রভাতে তুমি প্রভাতেব তারা সম 

ছিলে কত মনোহর, জীবনের তার! মম ! 
ছিল না সে প্রভাতের 

নভে চিক্ত নীরদে র, 

হৃদয়মন্দিরে ছিল আননের দীপ জ্বালা, 

সে সভক্ত বিশ্বাসের তবলিত ঘ্বত চালা । 

শৈশবের সে আথিতে কত কাছে ছিলে ভুমি, 
পরশিয়া ছিল তোমা যেন এ হদয়ভুমি ; 

যেন ভুমি নহ তারা, 

গতের সে ফাপপারা 

সকল পক্রয়ায় যেন প্রীত শিখা দেখা দিতে, 

সকল আধার হ'তে ভীতি যেন হরে নিতে । 

অঙ্গল-প্র্ন প্রায় সদা দিতে পরিমল, 

শতবার কাছে এসে পরশিত করতল ; 

তুমি যেন দেখিবার, 

ভূমি যেন শুনিবাব, 

সাথে সাথে খেলিবার, গলা ধ'রে কাদিবার, 

বিপদে সম্পদে তুদি কত যেন আপনার । 



জীবনের তারা । " ১২৯ 

জীবনের দিবাভাগে কোথা তুমি লুকাইলে ? 
এ আলোকে খুঁজিলাম, কই তুমি দেখা দিলে ? 

” এই গগনের দীপ্তি 
নয়নে না দেয় তৃপ্তি; 

যতই আলোক বাড়ে, তত দূরে চ*লে যায়) 

ক্ষবৃথায় বৃথায় হৃদি তাহার পরশ চায়। 

এ আলোক তীব্রতর, ঙ্গাগড দেখাতে পারে ; 

কই সে দেখায়ে দেয় আমার সে তারকারে ? 

প্রশ্ন শুকায়ে যায়, 

চাতক তৃষায় চায় : 

প্রভাতের শীতলতা এ আলোকে কোথা হায়? 

প্রাণ চায় ছায়াঘেরা আলোকরা সে তারায় । 

প্রভীত-তারার মত ফিরিবে কি এ জীবনে, 

চাঁকিবে আমার দিব! যবে সান্ধ্য আবরণে ? 

জীবনের সে পশ্চিমে, 

অন্ধকার সে অস্তিমে 

ফুটিবে কি পরশিয়া আবার হাদয়ভূমি ? 
অন্তরের তারা হ'য়ে আবার আসিবে তুমি ? 

শ্রভাতে এলাম যবে তুম দ্বারে এসেছিলে, 
কতদুর আমারি ত" সাথে সাথে বেড়াইলে 3 

যখন তোমার ছবারে 
ফিরিব সে অন্ধকারে, 



৬৩০ চাবর । 

ভুমি ঈড়াইবে নাকি সান্ধ্য তারকার মত 
দেখাইয়া আমাকে সে জীবনের শেষপথ ? 

আমায় যা” দিয়াছিলে আসিবার সে সময় ; 

জগতের সাথে তার নাহি হ'ল সমন্বয় - 

গন্ধবা ত" ভুলি নাই ?-- 

এই বড় ভয় পাই; 

শেষ যে কেমন হবে তাই ভাবি অবিরত ; 

তাই তোমা ডেকে ডেকে খুঁজিতেছি শেষপথ । 

যাদের দিলাম ঢেলে আমার সকল প্রাণ, 

আধখানি প্রাণ কারো না পেলাম প্রতিদান ; 

খেল! ফেলে সাথী হ'য়ে 

গেলাম যাদের লয়ে, 

নিজ নিজ পথ পেয়ে বলেও গেল না মাই) 

ফিরিভে ফিরিতে পথে "সাজি ভাবিচিতছি তাই । 

প্রভাতে ৩১ দিয়াছিলে সকলি সাপের মত, 

সকল সাধের সাঁধ তুমি ছিলে অবিরত, 

হারায়ে ভোমার সাথ, 

,. হারাল সকলি নাগ; 

এ বিজনে সাীহীনে ফিরে এসে সারণী কক 

আঁধারে কেমনে একা খুঁজিয়া লইব ঘর ? 



শারদীয়া । 
স্তপীসস্কিতী বে কৃ 

কেদে কেঁদে বন্থন্ধরা হয়েছে কালিমাহারা, 

হেসে হেসে তাই 'আজি ঝরে হিদ্ধ সুধাধারা ; 

পবিত্র নয়নাসারে ধবিত্রী ববষ! ধরি, 

ভাসায়েছে বক্ষঃস্ভল এ 'মলক্ষো লক্ষা কবি' ) 
অন্ববে ছড়ায় তাই 'অনন্ত আনন্দরাশি 

বিশ্ব প্রাণ হ'তে ফুটে বিশ্ববিমোহন হাসি; 
এ 'নস্ত আনন্দ যে অনন্ত করুণাভরা, 

অন্বর-সংবুত কারী-অন্ুদ-সম্ভার-হর! ; 

আশাহীন বিষাদের ঘনীভূত আবরণ 
ছিন্ন ভিন্ন করে, এই প্রসাদের প্রস্রবণ ; 

নিরাশার অশ্রজোতে না জানি কি শক্তি আছে, 

আশাহীনে নিয়ে যায় অনন্ত আশার কাছে; 

ঘন পরে ঘন এসে আধারে আধার করে, 

ঘনভারে ঘন হয়ে আপনি গলিয়া ঝরে ; 

বরষা হরষভরা শরতে এনেছে কাছে, 

প্রসাদ লুকায়ে থাকে বিষাদের পাছে পাছে। 

এস মা প্রসাদময়ী ! প্রসাধ লইয়া ভবে, 
অবসন্ন এ অরুনী আজি সুপ্রসন্ন হবে; 



৯৩৭, চীবর | 

পুণান্নাতী বন্থুমতী জিগ্বশ্তাম নববাঁসে 
ভকতি-উদ্বেল চিতে চাহিছে প্রসাঁদ-আশে ; 

অমল-অন্বর মৃতা, উজল বন্রণ-ছ্াতি, 

এস ম! প্রতাক্ষীভূতা আনন্দের অনুভূতি ! 

পিবারূপ করে দিবা দিবাকর শোনা করে, 

বামিরূপ করাস্তব ধবে কান্ত শশধনে ; 

পর্মযাপ্ু-চন্সিকালিপা সুখনুপ্তা নিশীথিনী, 

শরদভ শুত্রালক, তাবাপত্র-সীমস্তিনী ) 

অদ্ধস্বচ্ছ ছাঁজাপথে মাষ'কুঁতহেলিকা ফেলে, 

অন্রান স্বরূপ তব রূপে রপেদাও ঢেলে: 

এস দীপু নীলান্ববে, বিন্বিত নালাশু জলে, 

ভাস্বর সরিৎ শ্রোতে, রিম প্রাপ্তরতলে । 

এস শুভ্র সৈকহের সোমা রম্য সুষঘায়, 

অন্রভো ভধবেন কোোতিচ্মর মহিমায় । 

এস কুল কুন্ুমের সুললত বিলাসেতে।, 

পঞ্চাীন কান্কারের ভীমকান্থ গৌরবেছে ) 

এস জ্যোতনাপরিগতি 9ভক্পোহ পঙ্দলে, 

এপ একচ৮তহ জো অনিলে সলিলে স্থলে ; « 

ছা ভ্রান্তি অপনারি। জদয় একাগ্র কর, 

ক্ান্থি শ্রান্তি অপহরি? শা গ্রূপে অবতন) 

দৃপ্ত ক্ষিপ্ত চিত্ত মাঝে এস চিরতপ্তি লয়ে, 

লুন্ধ ক্ষু হিয়া থাক্ ভোমাতে বিসুগ্ধ হয়ে) 



শারদীয়া | ১৩৩ 

হিংসা-রাগ-দ্বেষ-ভেদ আলুর প্রবৃত্তিচক়্ 

ছেড়ে যাক্ তোমার এ কমনীয় দেবালয়, 

দেবাদৃত চরিগ্রের পবিত্র প্রভাব যত 

রাখুক পবিত্র করি' ধরিতীবে অবিরত ; 

বিশ্ব-আন্ত-পরিব্যাপ্ত এই দিব্য স্বাস্থ প্রায়, 

মানস হউক ব্যাপ্ট চর'চর এ ভূমায় 
এ অনন্ত ছন্দোবন্ধে উঠুক একই গীতি, 
অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছসত বিশ্বল্লীতি 
এ দীপ্টিতে বাক্ত হ'ক সে 'অব্যক্ত মভাবিধি-- 

মহারত্রাকর স্ুপ-শুক্তি-গুপ্ঠ মহানিধি 

এস মুক্তা শিবশক্তি জীবে দিরা বরাভীতি, 

প্রাণে প্রাণে প্রকটিয়া জাণ-পবা পরানীতি 3 

অন্তরে বাহিরে দেবা আলোকে আলোক কর, 

অমৃত ভাগার হ'তে অমৃতে বঙ্গাগ ভর, 

অমঙ্গল দূর কি" সর্ধাঙ্গ মঙ্ছল আন, 

চরমে শবণ দিয়ে চরণে দিও মা স্থান । 



আগমনী | 
» ৬ টেট পপর 

ওই দেখ অদ্রিরাজ! অত্ররাজি মিলায়েছে, 
নীলক্ষেত্র দ্বিধা করি” বোমষগঙ্গা বহিতেছে, 

নিরমল উভকুলে 
যত দূর নেত্র বুলে, 

ও বিচিত্র ক্ষেত্র ভরি” পবিত্র প্রসাদময় 

প্রস্ফুটিত সংখ্যাতীত সে বিচিত্র কুন্বচয় । 

অভ্রাশ্রিত অন্বরের অজশ্র অশ্রর ধার! 

সহসা হয়েছে ওই চক্ত্রিকা-প্রপাত-সারা । 

সে আনন্দ-শ্রোতে আজি 

নাত মিগ্ধ বনরাজি, 

সে আনন্দ-সুগ্ধপিক-কণ্ঠে উঠে কলভান, 

সে আনন্দ-দীপ্ত, দেখ, নির্ঝরের নৃত্যগান। 

সে আনন্দ আসিতেছে শাতল শারদানিলে, 

সে আনন্দ উছ্ছলিছে কুলে কুলে সে সলিলে, 

সে আনন্দে অনাবিল 

ভালে ও অনন্ত নীলু, 

সে আনন্দে চক্রবালে আকাশ নামিয়! আসে, 

'অরনী ছুটিয়! ওই মিলিছে তাহার পাশে । 
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আমার উজ্দ্বল দিবা করি” চির অবসান, 
এ আলয়-দিবাকর হ'লে চির অস্তপ্ধান, 

" চির নিশা এ আমার 
উজলিতে, চন্দ্রমার 

আছে যে মধুর কর, তাঁও লুপ্ত বারমাস ; 

কি আধারে অন্ধকার আমার এ হদাকাশ ৷ 

যেন কৃষ্ণ চতুর্দশী নিশিতে রয়েছি বসি+, 
তিলেক হেরিতে সেই নিশান্তের কান্ত শশী; 

সে যেক্ষণপ্রভা প্রায় 

এ আলম্ে আসে যায়, 

তিনটা দিনের আশে বহি বরষের ভার, 
তিনটা শাবদ দিব! ভাঙ্গে বর্ষা অভাগার । 

দুঃখিনীর এ আখির গোমুখীর জলরাশি 

হরষ-প্রভায় আজি শারদ কৌমুদী-হাসি ; 

যেন দূবে হেরি ইন্দু 
উলি উঠিছে সিন্ধু, 

অঙ্গে অঙ্গে ফুটিতেছে ধেন গ্রাতিবিষ্ব তার, 
'আলিঙ্গিতে শতবাহু ছুটিতেছে অনিবার। 

সে যে পূর্ণানন্দময়ী শারদ পুণিমা সমা, 
সদাহান্ত আস্ত গুণে এ বিশ্বের মনোুরমা ? 

আনন্দের অধিবাসে 

ওই অধিত্যকা হাসে, 



১৩৬ চীবর। 

ওই দেখ শুভষটী শুকতার! পরিতেছে, 
সথের সপ্তমী ওই উষারাগ মাখিতেছে। 

ওই দেখ দশদিকে মুক্ত বাতায়ন থেকে 

সপ্রসন্ন দিগঙ্না প্রস্নময়ীকে দেখে ) 

লাগিয়াছে তার তরী 

কাঞ্চন শিখব 'পৰ্রি 

নহিলে লুটায় ৪ই ভ্রিলৌক-পুলকসার 
শারদ জলদ্জালে কনক অঞ্চল কার? 

যাও গিরিকুলপতি ! বোমগঙ্গা উপকূলে, 

চরণ অলক্ত তাব প্রতিভাত প্রাচীযুলে , 

ওই হেমতনীখানি 

আনে ঠৈমব হা রাণী, 

ত্বরা ক'রে তুলে আন ব্রঙ্গাগু-মানন্দখনি, 

হৃদয়ে আনিয়া দাও আমার নয়নমণি। 

রজনী রচিয়া গেছে শেফাপা আমন তার, 

যামিনী জাগিয়া আমি গেঁথেছি সোহাগ হার ; 

কলা কানন দিয়ে, 

আম্্শাথা পরশিয়ে, 

পূর্ণ সরমীব লীরে পা দ্ুখানি ধোয়াইয়ে, 

আমার সোপার গোরী ঘরে মোর এস নিবে । 
চ 

সর্কামাঙ্গলিকে গিরি আন সর্দবমঙ্গলায় 

পথপ্রান্তে ধান্ত তার সুবর্ণ হিল্লোলে ধায়; 
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ও বিমল সুশ্ঠামল 

শরতের দূর্ধাদল 

প্রাঙ্গণ হইতে দেখ জাঁনাইছে আঘীর্ববাদ ) 

মঙ্গল্যে মঙ্গল দিব পূরাইতে মনসাধ। 

ওই, জগাত্বাব্ধপা ভ্রান্বক অস্থিক! মোর ; 
অরুণ আননে তাব্র করুণার নাহি ওর ; 

দক্ষিণে খদ্ধির বাণী, 

বামে বাণী বাণাপাণি, 

ত্রিদিবের বলরূপে সঙ্গে পিবা সে কুমাব, 
সর্ব কন্ম সিদ্ধি রূপে গণপতি পাশে ভার । 

আজি বৎসরের পরে বৎস আসিতেছে ফিরে; 

আয় পুরাঙ্গনা সন, ভবানীরে দীড়া ঘিরে ; 

আনন্দ বরিয়া নিব, 

হৃদয়ের ডাঁলি দিব, 

বৎসরের মলিনত!' আজি হবে সমুজ্জল, 

সর্ব দৈন্ভ দূরে মাবে পরশি? দে পদতল। 

আয়রে উৎসব! তোর জনতার উত্স লয়ে 

সতত উৎসাহহীন এ বিজন হিমালক্ষে ; 

আয়রে বর্ষ পরে 

হর] নিনাদ ক'রে » 

আবরি' স্ৃতির চিত্র এ চির বেদনামূল, 
আয়রে আমার প্রাণে তিনটা দিনের ভুল । 



০ চীবর । 

আর বৎসরের দিন ! বৎসর সফল ক'রে, 

দশমাসে পুর্ণক্রোড়া প্রস্থতির গ্রীতিভরে ; 
সে বৎসর-ভরা-ছখ, 

এ তিন দিনের সুখ, 

সে অনন্ত সমুদ্রেতে এই ক্ষুদ্র দীপরেখা-_ 

এই লয়ে শান্ত হয়ে অস্তে যেন পাই দেখা । 



বিজয়! । 
ভাত ছি 

"ওই যে মিলায়ে গেল ব্যোম-সিন্ধু-বারি মাঝে 

আমার হৃদয়-ইন্দু, মৃগেন্্র-বাহিনী-সাজে । 

তিন দিন দিবারাতি 

সে চারু চক্দ্রিকা-ভাতি 

উজলিল আমার এ মান শৈল-দিকেতন, 

মুখরিল আমার এ বিজন হাদয়-বন। 

তিন দিন দিবারাতি 

কি কাজে ছিলাম মাতি” 

চির অবসরে মোর না মিলিত অবসর ; 

রন্ধে, রন্ধে নিনাদ্দিত উৎসবের সমন্যর | 

সম্বংসর ডাকে না বলে 

মাযষে কতমা! মা বলে, 

কাঁজেতে অকাজে আমি কত ছুটে ছুটে যাই ; 
আনন্দে আনন্দ হেরে কত না আনন্দ পাই । 

বীণাপাণি বীণাকরে 
কতই সে ব্যস্ত ক'রে, 



শুনাইত শীতবাদ্ধ, দিবারাত্র নাহি মানি, ; 
আলয় করিত আলে! সকল শোভার রাণী । 

গজাননে বড়াননে 

মাতিত বিচিত্র রণে, 

আমার এ কোল ল/য়ে করিত কি কাড়াকাড়ি; 

সাথে সাথে বেড়াইত করিয়া কি আড়াআড়ি । 

লঙ্বোদর করি-করে 

বিলম্বিত বাছ ধারে, 

ছুটে ওঠে, করিবারে গলদেশ অধিকার ) 
উড়ে এসে জুড়ে বসে প্রথর অনুজ তার । 

তিন দিন গেল হায় 

তিনটি নিষেষ প্রায়, 
আজি শুন্য নিকেতনে বসে আছি শৃন্তমনে 7 

বিষ বিজন বাধু কাদিছে মরম সনে । 

মৈনাঁক বিহীন গেহ- 

স্পন্দহীন জড়দেহ--- 

“ আবার হৃদর মাঝে আানিছে শ্মশান-ছায়া ১ 
বরঙ্গাপ্ড জুডিয়া বুলে ব্যাকুল মায়ের মায়া। 

এই হে তাশ্বল-রাগে 
| রঞ্জিলাম অনুরাগে 
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তাত সেই ওঠ্াধর, উষবাম্পৃষ্ট বিশ্বফল ; 
অঞ্চলে মুছায়ে নিন হিঙ্ুল চরণতল। 

এই কানে কানে তারে 

বলিলাম আমিবারে ; 

এই সে বলিম্প! গেল, 'আসিব, কেদ না আর? ; 

চরণেব ধুলা আছে ' কোথায় চরণ তার ? 

কেমনে হে গিরিরাজ ! 

থাকিব এ গৃহমাঝ, 

দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধবি', আবার বরষ বাপি? । 

জীবন. জীবনী ধিনী কেমনে জীবন যাপি 1” 

বাড়িছে দশমী নিশি, 

রাণা চাহে দিশি দিশি, 

প্রাণের করুণ বাণী উঠে দিশি দিশি বয়ে) 
ঈশান পাষাণ হঃয়ে ঈশানীরে গেছে লঃয়ে। 

আজি ঈশানের বাস 
আনন্দেতে স্বপ্রকাশ ; 

*আনন্ের খনি মাঝে শুধু ছায়া পড়িয়াছে । 

হৃদয়ের আকুলতা উছলিছে পতি কাছে : 

“আমি আশুতোয়-বামে 

/ আজি এন আনন্দধামে, 



ঠ নখ 

টা রর ! ঁ নে 

৮ 

$ ৬৪২ চীবর । 

আমার জননী কেন আনন্দ নাহিক জানে ? 

কে করিবে শান্ত তারে সে আনন্দ-অবসানে ? 

মে যে শুন্তে চেয়ে আছে: 

যাব দুঃখিনীর কাছে 

আমারে বিদায় দাও এ আনন্দপুরী হ'তে ; 

কিসের আনন্দ, যদি নিরানন্দ ও জগতে ? 

ছেড়ে দাও বিশ্বনাথ, 

সেথা মলিনের সাথ, 

আমি শ্রান হ'য়ে রব, তারে বুকে জড়াইয়া ; 

অস্থরে ক্রন্দন যদ, কি হবে আলোক নিয়া ? 

আমারে করেছে যাবা 

ছু"্টা নয়নের তারা, 

আমার জীবন কিগো তাহাঘের কাদাবারে ? 

ভগ্ হৃদয়ের সনে, ছেড়ে দেও, কাদিবারে । 

ওই সে বিজন গেহে, 
জননীর ব্যর্থ সেহে, 

উঠিছে মৈনাকহীন হৃদয়ের হাহাকার ; 
কে করিবে স্তদ্ধ ওই চিরক্ষু্ধ পারাবার ?” 

শুনি, আগুতোষ কয় : 

“তুমি শাস্তি বিশ্বময়, 
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তোমার(ই) পরশে আমি চিবহৃপ্ডি-শাস্তিময়, 
তোমার) প্রসাদে হয় নকল অশান্তি ক্ষয় । 

তুমি জদয়ের মাঝে 

আছ আনন্দের সাজে ) 

শাস্তিবপা সুরধুনী বিরাজিছ শিব'পবে , 

তোমাব(ই) শতল ধাবা ভাপিতে শীতল কবে। 

ঝর মুক্ত করুণায় 

প্লাবি” ব্যোম বসুধায়, 

অশান্তকে শান্ত কব, তৃপ্ত কব তৃপ্থিহীনে , 

মভাধনে ধনী কব মহাবিত্-হীন দ্ীনে । 

অমুতের এ সিঞ্চন 

পৃবাহধে আকিঞ্চন, 

সে বাঞ্চিত পবিবাঁ এখনি বসিবে ঘিরে 

চিবশুন্ত পুর্ণ কবি' মৈনাক আসিবে ফিবে 1” 

শিবন্দি উলিল, 

জটাজাল আলোডিল, 

সন্তাপ-হাবিলীক্ষপে ববধিল হিমধারা,। 

চক্র্রিকা -প্রদীপ্ত নীরে তাবক! প্রপাত-পারা । 

হাসিছে (শমী নিশি 
হরগৌরী বহে মিপি', 



॥ ॥ 
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॥ দূ 
মে 

চীবর। 

প্রতি জলবিষ্ে তার,__পূর্ প্রীতি-পারাবার ; 
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত বিশ্ব-ক্ষেম-মুলাধার ; 

সে মিলের অস্ত নাই, 

সে প্রেমের ীমা নাই, 

সে স্রোতের বাধা নাই, অচল ভাসায়েঃ চলে; 

একটি মুণাল'পরে ফুটায় অনন্ত দলে । 

ধর বিশ্ব! এই সুধা, 

মিটাও সকল ক্ষুধা, 

আশ্রয় আনন্দ তিনি, অভয় কলাণ তিনি, 

শান্তি তিনি, তৃপ্তি তিনি, সকল কলাণ জিনি। 

শাম্ত কর সব রোল, 

আজি বিশ্বে দাও কোল; 

আনন্দ-দিবার শেষে ভক্তির সায়াহু-ছায়া-_ 

শাস্তিবারি-নির্বরিণী বিজয়ার মহামায়া । 

'ম্বরে তারকা-মেলা, 

সাগরে তরঙ্গ-খেলা।, 

আঙে অঙ্গে বাধা সব এক মভামগ্র-বলে | 

স্পন্দিছে একই প্রাণ এক মহাঁবক্ষঃস্থলে | 

খোঁল হাদয়ের দ্বার, 

ডাঁক বিশ্ব-পরিবার, 



বিজয়া । 0১৪৫ 

এ মহা-মণ্ডপে সবে বন একে একাকার ; 

মহা পুরোহিত শিরে ঢালুক শাস্তির ধার । 

দূর কর রাগ দ্বেষ, 
তেদ-ছন্ কর শেষ, 

এক জননীর এ যে অবিভক্ত পরিবার , 
এক রস-গন্ধ-নিগ্ধ অনস্তের পুষ্পহার | 

আকাশে আশার ভাস 

যাক শঙ্কা, যাক ত্রাস; 

' পবন আন্ুক ব'য়ে চিরন্তন অনাময়, 

অরোগ-অশোক-শুদ্ধ-প্রবুদ্ধ-জীবনময় । 

হর, দেবি! সব্ব শাপ, 

আধি, ব্যাধি, পাপতাপ, 

হর এই জীবনের জঁটিল জঞ্জাল যত 2 

সরল অমল তৃপ্ত ক'রে রাখ অবিরত । 

সিঞ্চ সুধা ঘরে ঘরে 

প্রাসাদ কুটার»পবে, 

রুগ্ন-শয্যা জিদ্ধ ক'রে, ভগ্ন হৃদি যুক্ত ক'রে, 

সর্ব দৈস্ পূর্ণ ক'রে, সর্ধ ক্লব্য মুক্ত ক'রে। 

এস শান্কি। হৃদিমশ্মে, 

এস শান্তি! পর্ধকন্মে, 
৯ % 



১৪৬ 1 আীবর |. 

সফল নিক্ষল ব্রতে রাখ চিত্ত সমতায়, 
অপ্রমত্ত প্রসার্দের চিরস্থায়ী স্থিরতায় । 

আজিকার অনুভূতি, 

অতীতের স্থতি স্ততি, 
ভবিষ্য আশার ছ্াতি_-কর সব শান্তিময় ; 
এস কাল জয় করি' ত্রিকালের সমন্বয় 1 



আনন্দের হ্যাস। 

স্টীপস্টিনীদ তক কক 

ঘুমায়েছিলাম তাই জানি নাই নাথ, 
তুমি এসে বসে আছ করি স্রপ্রভাত ১ 

সকল মালিহ্য আজি ঘুচায়ে দিয়েছ, 
সব শূন্য পুণ্য আবিঠাবেতে ভরেছ ; 

বিরল-আলোক মোর কুটার উজল, 

পরশমণির তেজে করে ঝলমল ; 

অঙ্গনে আছিল মোর শু যে পাঁদপ, 

ন্পন্র কুস্নমে তার ভ'রেছে বিউপ ; 

শুনি নাই যেথা কভু বিহঙ্গের রব, 

লেখা পিক ডালে ডালে, কলকণ্ঠ সব ; 
আমি নিঃম্ব দীনহীন, এ কি দীননাথ ! 

বিশ্বভর! ধন দিলে হয়ে মুক্তহাত ! 

বিশ্বভর! এ রতন কোথায় রাখিব ?--- 

বিশ্বেশ্বর দাও পদ, থুয্ে শাস্ত হ'ব । 



অর্চনা |*% 
৪৯ ও 

এ জীবন হ*ক চির অর্চনা! তোমার, 

প্রতি কর্ম হক তব পুজা-উপচার ? 

এ প্রতি নিশ্বানে তব হোমাগ্সি জলুক, 

সকল সম্ভোগ সেথা! আহ্তি পড়ক; 

পলকে পলকে এই নয়নে আমার 
প্রকাঁশ হউক দীপ তব বন্দনার ) 

গন্ধময়ী ধরণীর গন্ধে গন্ধে, তব 

আরতির ধৃপগন্ধ হ'ক অন্কুভব ; 

জগতেতর কণ্ঠরব, অনস্ত বিচিত্র, 

হ”ক তব মন্দিরের পবিত্র বাদিত্র ) 

একাদশ ইন্দিয্ের বিষয় আমার 

হক চিরনিবেদিত নৈবেগ্ক তোমার 3 
প্রসাদের পৃতচিন্ধে লাঞ্চিত এ প্রাণ, 
তব বাঞ্ন্ষপ যূপে যা”ক বলিদান 

ইতি 

্. 

' * অঙ্চলা; পত্রিকার জস্থ লিখিত! 
চা 



বঙ্গভাষা | 
ভে স্রশুর্৫ ৪ 

৪ 

বঙ্গভাষা_সে যে জননী মোদের ; 

অধম আমরা, তাই ভুলে থাকি ; 

তাই অপরের কথা মেগে নিয়ে, 

অপরের মাকে ম! বলিয়া ডাকি । 

সে যে আমাদের প্রাণবাধু সম, 

এই রসনার প্রথম বিকাশ, 
সে যে আমাদের শিরার শোপণিত, 

এই শ্রবণের প্রথম বিলাস । 

সে যে, "চলি চলি পায় পায়” বলি” 

এ শিশু চরণে চলা শিখায়েছে । 

সে যে, “ঘুম আয় ঘুম আঁয়' বলি” 
শৈশবে সবারে ঘুম পাড়ায়েছে । 

তার “আদ্র চাদ ললাটে মোদের 

দেবের প্রসাদ প্রথম ছৌয়াল ; 

তার বা যাষ্টনিকটে আসিয়া 
ভ্রীধনে প্রথম আতঙ্ক কাঁটাল। 



১৫৩ চীবর। 

তার “কে রে এসে কতই আদর 
ক'রেছে সবার চিবুক ধরিষ্বা ) 

'সোনা” “হীরা” “মণি' মাণিক” দিয়! সে 

নেহের ভাগ্ডার রেখেছে ভরিয়া | 

সে যেআহা 1! বলে বাথিত হদয়ে 

বুলাইয়! দেয় স্নেহময় কর 3 
সে যে “এস ব'লে বিদায়ের কালে 

ছেড়ে দিয়ে, রাখে প্রাণের ভিতর । 

“আঃ 1 বলিয়া সে যে মলয়ের মত 

তৃপ্তি বরষিয়! সর্বাঙ্গ জুড়ার রর 

“মা” বলিয়া সে যে সব বেদনায় 

সব-সহ-করা ধৈর্যা দিয়ে যায় । 

হরি” নাম রূপে মন্দাকিনী-ধারা 
এ পতিত প্রাণে সে যে আনিয়াছে ? 

এত ভীতি-হবা শাস্ত-করা কথা 

বিপদে সন্তাপে আর কোথা! আছে? 

কত সে কৃতদ্ব, যে ভুলিয়া যায় 

। এই আশার্বাদ প্রসাদ সকলি ! 

কত সে কঠোর, যে ভুলিসা যায় 
প্রাণবিহগের প্রথম কাকলি ! 



বঙ্গভাবা । ১৫১ 

'আয় মা হরষে, মেহের পরশে 

মা-ভোলা ছেলের! ফিরিতেছে সব ; 
তোর এ মন্দিরে এসেছে দিবারে 

অঞ্জলি ভরিয়া জ্দয়-বিভব। 

'আননে তাদের ভাতি তপনের, 

আলোকে জগৎ ভরিয়া দিয়াছে 7 

সে আলোক লয়ে তোর দেবালযে 

আরতি করিতে তারা ফিরিক়াছে। 

আয় বঙ্গভাষ! জননি আমার ! 

মহার্থ ভূষণে বিভূষিতা হয়ে ) 
এ হীন সেবকে কৃতার্থ কর্ মা, 

তার জীবনের চির সেবা লয়ে । 

তোরি, মা! কথায় “মা মা ম1! মা” করি+, 

একদিন হেথা উঠেছি জাগিয়া ঃ 

তোরি, মা! কথায় “মা! মা মা মা? করি”, 
শেষ দিনে যেন পড়ি ঘুমাইয়া ৷ 



উদ্বোধন । 
2 পল সি 

€ সপ্তম বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মিলন, কলিকাতা, ১৩২০ ) 

পঞ্চনদ-তীরে, কুটারে কুটারে, 
যেদিন প্রথম উঠিল অনিলে 

জগতের আশ, সেই দেবভাষা, 

তরঙ্গ তুলিয়! চিন্ময় সলিলে-_ 

তখনে! তপন স্মষুপ্তি মগন, 

তখনে। কাননে ছায়া-আবরণ, 

তখনো গগন-- অপুর্ব কাঁশন-- 

অপূর্ব অনন্ত-প্রস্থন-ভূষণ, 
তখনো প্রভা ত- আলোকের হাত, 

একে একে করি ভারকা চয়ন, 

নিয়ে মহাসাজী-_ মৌন বনরাঙ্গি 

করেনি প্রহ্ছনে প্রাণ-বিমোহন, 

তখনো বিচ, বিউপ-উতৎসঙ্গ 

ছাড়িয়া, তোলেনি কাকলী তরঙ্গ, 
তখনো তটিনী হয়নি হলাদিনী, 

বীচিভন্গে হেরি মরীচির রজ ; 

সেই ছগিগ্ধ ক্ষণে, স্সিগ্ব সমীরণে, 

তটিনীর তীরে আসিল স্নাতক, 



উদ্বোধন । 

ন্িপ্ধ পৃত নীরে পশি' ধীরে ধীরে, 
আক মজ্জিল সে মুক শ্তাবক) 

শুদ্ধ নাত দেহ, স্তক নৈশ গেহ, 

ধ্যানবুদ্ধ হৃদি ফুটিয়া উঠিল 

সে পুত কমল অমল ধবল, 

প্রীতি ধীপ্সি তাব মুবতি ধবিল 

অমল! ধবলা শত শশিকলা 

যেন শত দিকে হইল উজলা, 

চিন্ময়ী ম্ষ,বতি, আনন্দ-আরতি, 

বরহ্মাণ্ড সৌন্দর্যা-স্ফুবিত চপলা । 
বাতাসে আকাশে সে জ্যোতি বিকাশে, 

মানস-সরসে যেন বিশ্ব ভাসে, 

সপ্ত অমবার আনে সমাচার, 
সপ্ত পাতালের তমোরাশি নাশে। 

সে জোতি মানসী, অনিন্দা। রূপসী 

ভেরিয়া, আনন্দে ধানিবর ছায় ; 

চিন্ময় বিলাসে অনন্ত আকাশে 

তন্ময় অন্তরে অনিমেষে চায় । 

সন্মুথে আকাশে রশ্মির আভাসে 

ধূদরে পাটল বরণ বুলায়, * 
জলদের জালে, ৪ মহীরুহ-ভালে 

ত্রিলোকৃ-পাঁবক পুলুক বিলায় : 

১৫৩ 



৯৫৪ চীবর । 

পুলকিত ধ্যানী, কণ্ঠে উঠে বাণী 
ভুলোক-ছালোক-আলোক-গাথায় ; 

ত্রিলোক-গরিমা, অনাদি-মহিমা 
ফুটিয়া উঠিল আদিম ভাষায় । 

কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে, বাযু-পন্থে ছুটে 
সে ভূহুবিংস্বঃ ওক্কার বঙ্কার, 

বিশ্ব-সবিতার, ভগ দেবতার 

ধান উপাসন। করিক়া প্রচার 1 

পঞ্চনদ-তীবে, কুটারে কুটারে, 

যেদিন প্রথম উঠিল অনিলে 
জগতের আশা, এই দেবভাষ1, 

ভুলিয়া তরঙ্গ চিন্ময় সলিলে ; 
সেদিন যেমন, বিমল কিরণ 

হদয়ে হদয়ে করি" বিকিরণ, 
এসেছিলে তুমি, ধন্য করি” ভূমি, 

এস আজি হেথা! ভরি? প্রাণমন | 

ওই, গঙ্গোদক, তুলিয়া! পুলক, 

বসন্ত অলিলে করিতেছে থেল ; 

তার পুণ্য তীরে, প্রীতির সমীরে 
বলায়েছিমোর! হৃদয়ের মেলা ; 

ওই ভাগীরবখী € কত স্থৃতিমতী, 
গৌরব কাহিনী প্রবাহ যাার, 



উদ্বোধন । 

কত বেদমন্ত্, কত মহাঁতস্ 

নিনাদিত হয় কলনাদে তার ) 

যাহারি কুলের তাল তমালের 

নিরজন মাঁঝে বসি নিশিদিন, 

কত দিব্য জ্ঞানী মহামন্ত্রধ্যানী 

সে কলকল্লোলে থাকিত বিলীন ; 

যার জলোপরি ব্যালোল বল্পরী 

হেরিয়া, বাল্মীকি বিগলিত-প্রাণ, 

যার ড্রব অলে তরল তরঙ্গে 

লভিল শঙ্কর অদ্বৈত-নির্বাণ ; 
যার বদরিকা বিজ্ঞান-দীপিকা, 

যার বারাণসী জ্ঞানবাপী ধরে, 
যার নবদ্বীপ তোমার প্রদীপ 

দীপ্ত রাখে শত সাগ্সিকের ঘরে ; 

যাহার উৎসঙ্গ ধরিল গৌরাক্ষ, 

সে পুত চরিতে পুনঃ কাব্যগীতে 

ভরিয়া উঠিল মন্দির তোমার; 

তার (ই) পূর্বাভাসে অজয়ের পাশে 

জগৎ-পুজিত কোকিল-কুজিত 
তোমার নিকু্-কুটীরে উঠিল ; 

 বিগ্াপতিগানে& ... ছুটল পরাণে : 
| নব অন্ুরাগ-নির্বর-লহরী টা 

১৫৫ 



১৫৬ চীবর | 

“ চণ্ডীদাস-ভাষে আকুল নিঃশ্বাসে 
ৃ ভাবের জলধি উঠিল গুমরি? | 

স্থতি-ওতপ্রোত ও জাহ্নবী স্রোত 
সম্গুখে খেলিছে কি উদার খেলা ; 

তার পুণাতীরে, শ্রীতির সমীরে 

বসিয়াছে আজি কি উদার মেলা ! 

এস গো জননি স্মতি-শিরোমণি 

অতীতের স্বর আবার শুনায়ে' ঠ 

ভুমি আছ, তাই বিশ্বে পাই ঠাই, 

গরিমা মহিমা রেখেছ জাগায়ে” ; 

অপাঙ্গে তোমার বেদাঙগ-সঞ্চার, 

ভ্রভঙ্গে অন্কিত ষড় দরশন, 
হৃদয়-স্পন্দন করিছে স্জন 

সহমত ভারত, শত রামায়ণ ; 

টি ম্বেতবরণ শুণাতীত ধন, 

_ হ্বীণা খানি বোঝে হৃদয়-বেদন, 
তাই কাব্যকলা, মেঘেতে চপলা, 

ছুর্দিন-কর্দমে কনক কিরণ ) 

ওই স্বেবাসপ বেদান্ত-বিকাঁশ, 

চিদাতাসময় মধ্যাহ্ন আকাশ ; 

নখ-অগ্রভাগে, : " অধরের বাগে 
 'অরুণ-ছটায় পুরাপ-প্রকাশ। 



আজি 

উদ্বোধন। 

এস বেদমাতা ! ডেকেছে বিধাতা! 
তোমারে তোমার প্রিয়তম দেশে, 

আনপপুনরা অতুল উষায় 

সে দিনের সেই অতুল দিনেশে ) 
যে রবির কর সে ব্যাস শঙ্কর, 

আলোকিত যাহে তৃধর-কন্দর, 
পেয়ে যার কর, কত শশধর 

উজলিছে কত নিশীথ-অন্বর । 

ববির মগুলে রবি নাহি জলে, 

অমরা হইতে লুকাঁল অমৃত, 

বান্মীকির বীণা . অন্বাছলীনা 

নিকুপ্জে ফুরাল বিহজ-ঝাঙ্কৃত 

শরতের অন্তে, সুদীর্ঘ হেমস্তে 
কুঞ্জে কুঞ্জে পত্র পুষ্প শুকাইল; 

অকৃতি সন্তান, হারায়ে সন্ধান, 

অঞ্লি তোমার চরণে না দিল। 

নয়নের জল ক'রেছে নিশ্দল 

মুঢ় সন্তানের গুঢ় হৃদিতল, | 
কত আকিঞ্চনে, ব্যাকুল সিঞ্চনে, 

পাষাণে ফুটেছে প্রস্থনের দল; 
এমেছে বসন্ত, কুসুম ফুটন্ত, 

নব কিসলয়ে হাসে বনবাঁজি, 

১৯৫৭ 



১৫৮ .. চীবর । 

ও চরণ তরে, হের থরে থরে 

সাজায়ে এনেছে শত ফুলসাজি ; 

নবীন মঞ্জরী আছে প্রাণ ভরি+, 
মনোমাঝে আজি নব পরিমল, 

শত শতদল ধৌত নিরমল : 

রাখ তার "পরে চরণ-কমল। 

উর মানে রাজার প্রাসাদে 
জ্ঞান-তাপসের অপূর্ব আশ্রম ; 

কক্ষে কক্ষে তার ধবনিল আবার 

রামমোহনের দীপ্ত পদাঙ্কের 

অনুক্রমে এল আরও) দুইজন 
প্রদীপ মনস্বী, সাহিত্য-তপস্থী, 

ঈশ্বর, অক্ষয়--যুগল রতন 3 

তোমার কাননে হরধিত মনে 

ভ্রমিল সেবক তার পর কত) 

চরণে তোমার মালা অর্চনার 

গাথিয়া, রাখিল সবে মনোমত ; 

কাব্য-প্রভাকর- স্বরূপ ঈশ্বর, 
চিরমধুষয় শ্রীমধুস্দন, | 

হান্সরস-সিদ্ধু সেই দীনবন্ধু, 
5 বস্িম, মাহিত্য-মধ্যাহ্ন-তপন ? 

বচন সরস, হৃদয়ে সাহস, 
এল কহেমচন্ সিদেশ-বৎসল , 



উদ্বোধন। নন . 
জটিলতা-হীন, সুমিষ্ট নবীন, 

সাহিত্যপাদপে পলব সরল ; 

অমার আধারে হৃদয় মাঝারে 

হেরিত যে আলো চিরপুর্ণিমার, 
সে রজনীকান্ত ছিল চিরশাস্ত 

তব সেবা করি” জীবনের সার ; 

গীতিগন্ধময় আনন্দ-মলয়-_ 

আসিল দ্বিজেন্দ্র অনুরাঁগ-ভরা ; 

অন্তিম শয়নে তোমারি চরণে 

রাখিয়া মস্তক ছেড়ে গেল ধরা ) 

ধর্স্থধাধারে প্লাবি রঙ্গাগারে 

জীবনের কন্ত্ম গিরিশ সেধেছে ) 

সে মঞ্চে তোমার নব পুষ্পভার 
রাখিতে, ক্ষীরোদ, অমৃত রয়েছে ; 

রয়েছে রবীন্দ্র, পূজিত কবীন্দ্ 
জগৎ মোহিতে চিদানন্ব-গীতে : 

তোমার ইঙ্গিতে হের মা চকিতে 
জগদ্যোতী জ্যোতি আবার প্রাটীতে রর 

তোমার সমীপে নব রত্বদ্বীপে 

নব আবাত্রিক মৈত্রের় করিছে; 

যে দ্বারে তোমার ফুটে বিশ্বাধার 

. সেই দ্বারে ষবে রামেন্্র ডাকছে) . 
“যে দ্বারে তোমাক . ছৃহা চমৎকার 

. অনন্তের তন্থ অগুতে ভাসিছে, 

5৫৯ 



৯৬৯: চীবর । 

সেথা! নিশিদিন সে ভাবে বিলীন 

ছ্বিজেন্দ্র প্রবীণ জীবন যাপিছে। 

স্থৃতির রতন, আজিকার ধন, 

ভবিষ্য-পথের সকল সম্বল, 

জীবন-সঞ্চারী অমৃতের ঝারি, 

নয়নের বারি, হদয়ের বল! 

চাহিন আমরা! অলক অমরা, 

সসাগরা ধর! দুরে পড়ে থাক্; 

ও বীণা-বঙ্কারে, অনন্ত ওক্কারে 

মনোময় বোম পূর্ণ হয়ে যাক: 

সাগরের তল, শিখর ধবল, 

বলষার ধাবা, করকাসম্পাতি, 

গ্রহকেতু-বঙ্ম? মারুত-আবর্ত, 

ষড়খভু-চক্র, নিত্য দিবারাত, 

কুপ্ত নিরজন, অমর-গুঞ্জল, 

কল-কল্লোলিনী, পিককুল-ভাষ, 

অনন্ত আকাশ জ্যোতিক্ষ-নিবাস, 

মানব-সমাজ কর স্বপ্রকাশ ; রি 

ফুল্লফুলহাল, বিজলী-বিকাশ, : 

জলেশ-নির্ঘোধ, জলদ-নিনাদ, 

অনন্ত জীবাণু, ( শতকোটি ভানু, 

পুন1৪ অথগ্ড ব্রহ্দাও সংবাদ ; 



উদ্বোধন | 
চি 

দেখাও, নিখিল জীবন-অনিল 

পত্রে তৃণে জীবে সমান সঞ্চার; 

সম সুখনৃঃখে তরঙ্গিত বুকে, 
হাস্তক্রন্ধনের বিচিত্র আধার ; 

পাষাণের অঙ্গে, তরল তরঙ্গে, 

সম বীচিক্ষেপে কাপে পারাবার ) 

জীবন মরণ-- প্রতীক গমন-_ 

মহ! যবনিকা করে পারাপার । 

শ্বেতাজবাসিনি ! তমিঅনাশিনি ! 

সহস্র হৃদয় ভর প্রতিভায়, 

চতুরশঅ্ধর তোমার অন্বর 

উজলি উঠুক প্রাচীন প্রভায় ; 

আবার বিজ্ঞান দি'ক্ ব্রহ্গজ্ঞান, 

এক অদ্ধিতীয় নিদান-সন্ধান ; 

আবার দর্শন স্বরূপ দর্পণ 

ধরিয়া, আত্মায় দিক আতজ্ঞান ; 

কহ ইতিহাসে জলদের ভাষে 

জগতের যত তথ্য পুরাতন ; 

, খোল হৈমদ্বার, . সাহিচ্ত্য-ভাগ্ডার 

জগতে করুক সুধা বিতরণ । 

৯৯. 

১৬১ 



মাতৃদর্শন 1% 

জুল 

কমলাঁকান্তের কাঁস্তার উজলি, 

তরল কাস্ত আভাতে, 

অমল ধবল ফুটেছে কমল 

উজ্ল শান্ত প্রভাতে এ 

শ্বেত শতদলে, শ্বেত পদতলে, 

ভিমে হিমকর হাসিরে ) 

শারদ নীরদরাশিরে ; 

শুভ্র অঙ্গ “পৰি শুভ্র দীপ্ত বাস 

অভ্র দীপ্ত কত্রি ভাসে বে, 

তুঙ্গ হিমশৃঙ্গে চন্দ্রিকা-তরঙ্গে 
দীপ্তাকাশ যেন হাসেরে। 

কমলাকান্তের অজির উজলি' 
'দাড়ায়ে আজি কি প্রতিমা ) 

আখি হতে তার আলোক সঞ্চার, 

রি দেখাতে জিলোক-মহিমা ; 

 বর্দমানে অষ্টম বঙ্গীয় দাহিত্যসশ্সিলনে পঠিত । 
ৰ . রঃ ১ 



মাতৃদর্শন । ১৬৩ 

সে যে ভারতের ভাতি মানসের, 

প্রাচীর চিন্ময়ী মূরতি ; 

চিরলীলাময়ী শ্ক'রতি ) 

বঙ্গভাষারূপে আশাময় ধূপে 
বাসিত বাতাসে এসেছে; 

সাধকের দীপে দীপিত মণ্ডপে 

বাসনার সাজে সেজেছে । 

সে যেসাথে ক'রে এনেছে সবারে 

স্থৃতির বিস্তুত বীথিতে ; 

দ্বিজেন্্র হইতে সে চণ্তীদাসের 

চিত্র আকা ও অতীতে 3 

কত সাধকের মহার্ঘ অধ্যের 

রাশি, রাশীকৃত চরণে, 

দেখ গুপ্ত-মধু-দীনবন্ধু হেম- 
অর্পিত ফুল চন্দনে, 

ঈশ্বর-অক্ষয়-দত বিনচয়, 
বন্ধিম-নবীন-অঞ্জলি, 

রবীন্দ্রের করে অবিরাম ঝরে 
নবীন কুস্ুম-আবলি । 

এসেছে জনম্লী পুরাণ এ পুরে, 
পুরাতন স্মৃতি লইয়া!) 



১৬৪. চীবর । 

বৌদ্ধবিহারের জ্ঞান-প্রবাহের 
তরঙ্গ অন্তরে তুলিয়া! ; 

আরো দূরতর সে পঞ্চনদের 

তীরেতে যখন কুটীরে 

জ্ঞান-সাগ্নিকের জ্ঞানাগ্রি জলিত 

তত ধ্যানের সমীরে-- 

এসেছে জননী এ পুরাণ পুরে 

দে পুরাকাহিনী বহিয়া! 

এসেছে জননী পুরাতন পুরে 

নৃতন জীবন লইয়া । 

কমলাকান্তের কুটার অবধি 
অধিপ-প্রাসাদ জুড়িয়া, 

মেহ-সচঙ্চল মায়ের অঞ্চল 

অনিলে যেতেছে উড়িস্না ; 

কীর্তিচন্দ্রের কার্তিনপ্ডিত 

ং₹শ আছে যে উজ্জ্বলি, 

সে বিজয়ঠাদ মায়ের প্রসাদ 

দিতেছে ভরিয়া অঞ্জলি; 

আজি সে প্রসাদ পুরাইয়া সাধ 

এস তুলে লই সকলে) 

ঝেড়ে দেবে পুলা মরমের নলা! 

“ জননী অমল অঞ্চলে । 
রিকসা মিন 



মাতৃমন্দিরে ।* 

এত দিন পরে ডেকেছ জননী-_ 

আয় বাছ! আয়” ব'লে 

শতদিক হ'তে শতেক সন্তান 

আসিয়াছে পদতলে । 

তোমার স্নেহের পীযূষে পালিত 
এ প্রিয় আবাসে সবে; 

এই প্রিক্নতম অঙ্গন ভরিয়া 
খেলা করিয়াছে কবে ! 

এই অঙ্গনের পবিত্র বাতাসে 
খেলিয়া, ফিরিয়া এলে, 

তুমি কতদিন কত মধুময় 

সুখাছ্য দিয়াছ ঢেলে : 

পাত্রে পাত্রে ভরি “সাহিত্য,” অমৃত 

থেয়েছি সকলে মিলে রি 

পিপাসা মিটায়ে “বিজ্ঞানের বারি 
ভুমি কত এনে দিলে 

১১ 
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ক 11551027505 ০911585 চ99127515) 17895তে পুরাতন ও*মুতন টপ 

সম্মিলনে পঠিত । 



৭. ১৯৬৬ 

আমর! অধম, দেখিব উল্লাসে 

দ্বীন করি নতবুক, 

নিজ গরিমায় যাহারা ক'রেছে 

উজল তোমার সুখ : 

প্রশান্ত ধীমান্ খ্রুদাস তব 

আনন্দ দিতেছে ওই 3 | 

'রাস্বিহারী”র বিশাল মেধায় . 
| সুমিষে ভারত-জন়ী ; ৯ 

ওই "আশুতোষ, অেংগুমালী সম 

দীপ্ত নিজ প্রতিভায় ঢু 



মাতৃমন্দিরে । 

প্রসন্ন তুমি যে “দেবপ্রসাদে'র 

স্থধাংশুর সুষমায় ; 

“আশ+, “ব্যোমকেশ”, “ত্য্ত” “সারদা 

ব্যবহার-শিখরেতে ; 

'প্রকুলল+, হীরের, রামেক হাসিছে 
নিজ নিজ আলোকেতে ; 

রবি শশী তারা আর (ও) কত আছে 

আঁকাশ-অলোক-করা, 

তারাও তোমার, হে মাতঃ সবার ! 

তোমারি আলোকে ভরা । 

আধেক নয়নে হর্ষ উছলে 

আধেক নয়নে বিষাদের ছায়া! 

আসিতেছে যেন ঘেরি” ! 

তোমার অঙ্গনে প্রথম প্রভাতে 

প্রভাত-তপন প্রায় 

খেলেছিল যেই অমূল্য রতন, 

কোথায় আজি সে হায়? 

সে 'বঞ্কিম' নাই; প্রথম প্রহ্থন 

তোমার কাননে সেই, | 
পূর্ণ পরিস্ফুট, পুর্ণ পরিমলে 

ভরিল আলয় এই 

১৬৭. 



১৩৬৮ চীবর । 

নাহি “হেমচন্্র, গিয়াছে "রমেশ 
“আনন্দমোহন” ভাঁতি ্ 

তাই ক্ষণে ক্ষণে এ দিব্য আলোকে 

আবরিতে চাহে রাতি। 

গেছে তারা বটে, রেখে গেছে হেথ! 

আলোকের রেখা স্থির ; 

তাই দেখি”, আজি মোছ মা তোমার 

নয়নকোণের নীর । 

এস এস ভাই। এ অঙ্গনে পুনঃ 

স্মৃতিতে থেলিব আজি; 

স্বৃতিতে প্রস্থন করিয়া চয়ন, 

ভনিয়া লইব সাজি টু 

নবীন হরুষে খেলিতেছে হেখা 

নৃতন আলোকে যারা, 

এই পুরাতন সন্তানগণের 

স্নেহের সম্ভতি তারা; 

তুমি কালে কালে জননী সবার, 

এ নিতা নৃতন সম্ততিরতনে * 

থাঁক চির-অলঙ্কু তা । 

নব পুরাতিনে আঁজি কোলে করে 

বাঁসস্তী প্রকৃতিরাণী ; 



মাতৃমন্দিরে । ১৬৯ 

নব পুরাতনে আঁজ এ ভবনে 
দেও মা চরণথানি। 

নব পুরাতনে মিলেছে পুজিতে ; 
আজি সে অঞ্জলি নাও; 

নব পুরাতনে আজি কোলে ক”রে, 
সকলে আশীষ দাও । 

জরীপঞ্চমী, ১৩২১ । 



বঙ্কিম-মগ্ডল বা বঙদর্শন | 

স্স্বপ্র-আবেশে অনস্ত আকাশে 

দেখিলাম, ভানু, অন্ুচর লয়ে, 

আলোক-লীলায় চলেছে কোথায়) 

বিবিধ ছটায় উজলি” আলয়ে ; 

ববির প্রভাসে গ্রহদল ভাসে, 

আঁলোক লইরী আলোক বিলাক্ 

সৌরকেন্দ্র ঘিরে, কত দূরে ফিরে, 
কত নব পথ আলোকিয়া ধায়; 

সেথা দিবানিশি হাসে পূর্ণ শশী, 

সেথা দিবাকর নাহি অস্থ যায়; 

চির সমুজল সেই গ্রহদল 

চির সমুদিত সেই সবিতায়। 

দেখিতে দেখিতে যেন আচন্বিতে 

দেখি সে রবির ছায়া সেথা নাই ! 
অরুণের সম অতি অনুপম 

যেন তন কার ভাতিছে সে ঠাই; 
*শশিকর দিয় « থেন তা” গড়িয়া 

রবির করে কে করায়েছে স্নান, 



বঙ্কিম-মণ্ডল বা বঙ্গদর্শন । 

প্রথরতা নিয়া ছানির়া ছানিয়া 
কে যেন লাবণ্য করেছে নির্মাণ ১ 

অঙ্গের পৌষ্ঠবে বর্ণের গৌরবে 

যেন সে সরম দিবে দেবতায় 

ললাটের তলে নয়ন-কমলে 

"৭ আপনি প্রতিভা ফুটিবারে চায়। 

দেখে” চিনিলাম সে যে অভিরাম 

এ বঙ্গের মহাপুরুষ-প্রবর, 

ধার কণ্ঠ হ'তে অধুতের স্রোতে 

বহিল নবীন ভাষার নিঝর ) 

ধার কগানিলে সাহিত্য-সলিলে 
একটা “বুদধুদ” একদিন উঠি”, 

অনন্ত তরঙ্গে আলোড়ি” এ বঙ্গে 

সঞ্তীবন স্রোতে যাইতেছে ছুটি? | 

সৌরক্ষেত্রে চাই : সৌরসখ! নাই ; 

ঞ প্রতি গ্রহে দেখি নবীন মূরতি ; 

নবীন স্থজন, নবীন ভূবন, 

ৃ নবীন ভাবের নবীন স্ুর্তি ; 

সৌর সভাস্থলে নব নভতলে 

অভিনব সতা দেখি সমাবেশ 9 

১৯৭১ 



৯১৭৭ চীবর । 

সে পুরুষবরে বসিক্াছে ঘিরে, 

প্রতিভার করে উদ্জলিয়া দেশ : 

হেমচন্দ্র কবি__ দেশপ্রেম ছবি-_ 

গিরিআোত প্রায় ভাষায় প্রবল; 

পাশেতে নবীন, বহে অনুদিন 

কাবাক্ষেত্রে যেন প্রবাহ তরল ; ” 

কাছে জ্ঞানজোষ্ট সেই রাজকৃষ্ণ-_ 
অক্ষুব্ধ বিস্তার বিদ্ভাবারিধির 3 

সঙ্গে চন্দ্রনাথ, ভাবের প্রপাত 

শান্্-উংস হ'তে ঝরে বির বির ; 

চন্রশেখরের উদত্রান্ প্রেমের 

উদ্শাম ভরক্ষ-ভঙক্ষ একদিকে ) 

সুধী রামদাস দিতেছে আভাস 

পুরানুত্ত-পটে, অন্যে, অনিমিকে ; 

সে ইন্দ্রনাথের রহশ্ত-ভাের 

রস চারিদিকে উছলিয়া যায়) 

স্থির রস্ময় গ্রাধু'র অক্ষয় 

রসের সায়রে ডুবাইতে চাক । 

বুঝিলাম, আজি সেই গ্রহরাজি 
উঠেছে আবার স্থৃতির আকাশে, ন্ 

সৌর বিশ্ব প্রা 'সালোক ছটায় 
একদিন যারা ফুটিল এ বাসে) 



বঙ্থিম-মগ্ডল বা বঙ্গদর্শন |, ১৭৩ 

বঙ্গভাষা রূপ গগনের ভূপ 

, আলোকিল যেই বিচিত্র মগুল, 

এযে সে ভাম্বর কোবিদ-নিকর-_- ৃ 

বঙ্গদর্শনের সৌর সভাস্থল । 



বিষ্ানাগর | ৭ 
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তিনি যে অযুতিময়, বলিও না মুত তীরে; 

কালজয়ী বিজ্য়ীবে কাল কি ০ পারে? 

দিন পক্ষ মাস বর্ম ধ্বংস-লীলাবেশে ধায়, 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম গন্ধ কালগডে লয়ে যায়; 

প্রবল প্রবাহ তার মহতে প্রণাম করে, 

জানে সেথা চিদীনন্দে কালাগীত কাঁল হরে ; 

যে অনন্ত সং-চিতৎতআনন্দ-ত্রিধারাময় 

পবিত্র সলিলজোতে ব্রন্মাগড প্রাণিত ভয়, 

সেই তীর্থবারি ওই দয় ভব্রিয়া মাছে ; 

পরশি” পবিজ্র হও, বস দেবতার কাছে; 
অলকনন্দার প্রায় পরম-আননদায়ী 
ওই হৃদয়ের জোত আর্কুল-অনুযায়ী ; 

ওই শুন আধদের আনন্দ-উতৎসব-ধবনি-_ 

কঠোর সংসারে তারা পেয়েছে পরশমণি । 

খাঁ 

স্টপ নতি এনা না আক টিন গদি কপ ভাব ০ ইক) আত কাশি, পন কপ ওঁ ১৮ গিরি পি হি পটকা সক) ক পপ কটা? 

$ + বাৎসরিক উপলক্ষে লিখিত । 
€ 



দ্বিজেন্দ্র-স্ম তি। 
২৬পািনএি সি ইউর, পপ 

(তাহ, ওরা জ্যৈষ্ঠ, শুরু দ্বাদশী, ১৩২০1) 

মহাসিন্ধ-পার হ'তে সে যেন রে ভেসে আসে 

এ মধুর চন্দ্রালোকে মধুমক্ন ফুলবাসে ; 

সমীর বহিয়া যায়, 

পিক কলকণ্ঠে গায় : 
এই গীতিগন্ধময় বামিনীর আবরণে 

সে যেন আবার আসে তার গীতিগন্ধ সনে । 

আজি এ মধুর ভূম্ল সেই কথা ভুলে যাই ; 
ভূলিয্লা যাই যে তার মূরতি মরতে নাই) 

শুধু হেরি বারবার 

জীবন্ত মাধুরী তার; 

গায়িতে গার়িতে যেন সে এখনি ঘুমায়েছে; 

যে হাসি হাসিতেছিল তাই যেন হাসিতেছে । 

স্বৃতি যেন ভুলে গেছে শেষ অস্ক জীবনের, 

ফুটিয়া উঠেছে সেই ফোটা! ফুল প্রন্থমাদের ; 
সেই গালতরা হ'সি, 

বুকভরা সুথরাশি 



১৭৬ চীবর । 

উজলি” আলম যেন মলয়ে বহিয়! যায়; 
আজি এ দুঃখের দিনে সেই সুখ ফিরে চায় । 

দাও দাও জদি খুলে? : আস্মক বহিয়া তার 

প্রাণের সে কথাগুলি, হৃদি ভরি আরবার ; " 

এই স্গি্ধ মন্দানিলে, 

উছলিত 'এ সলিলে 

মেয়ে ঢেলে দিয়েছিল তার সব ভালবাসা ; 

শেষ দিনে সে পূরাল সকল দিনের আশা । 

স্বপ্পের নন্দন-শোদ্ডা, স্বৃতি উষার হাসি 

তার দেশ তারে দিল ক্ষপাচরা সুধারাশি । 

ভীলনের ভালবাসা, 

মরণের পর আশা 

তার ভাষা তারে দিল অমুতের বরদান । 

এ ডু'য়ের সেবাতে সে ভুলিত বে অর্থ মান। 

এ দেশের মাটী তার ঘনসাধ পৃরায়েছে 
সেরেন দেশের সাধ না পুরাজে চলে গেছে? 

গাঁণিতে গাখিতে মালা, 

নিযে গেছে ফুলডাল! ; 

দু'চারিটি ফেলে গেছে মধুর বাসে ভরা ; 
তাই বুকে ক'রে আছে তার জনমের ধরা । 



দ্বিজেন্দর-্ৃতি | ১৭৭ 

কহ স্থাত! ভুলাইতে পারিলি ব্যথা হিয়া ? 

সেধে বাধ ভেঙ্গে দিয়ে বহিছে নয়ন দিয় ; 

অন্তিম শয়নতলে 

প্রকুল্ল প্রস্থনদলে 

সজ্জিত মলিনজ্োতি সে মুখকমল খানি 

বনি পড়িবে মনে, কাদিবে অন্তর প্রাণী । 



র্ 1 

54858 এক সত ৪ সী দিক বি 

সহণ্প | * 

অনস্ত জগৎ গড়িছে ভাক্গিছে, 

অনম্ত তরঙ্গ উঠিছে নামিছে, 

অনস্ত প্রবাহ কোথায় ছুটিছে 

একই) সে সঙ্কল্প-সমীরভবে ; 

ছিল না যন ও নাল অগ্বর, 

কারণে প্রচ্ছন্ন ছিল চরাচর, 

ফোটেনি জোতিষ্ককমস-নিকর 

অনশ্থ অমল ও সরোবরে, 

শ্রাম সঙ্গে ধরা ধরেলি ভূদর, 

লিখর অনস্থে অরূপ সাগ্র, 

অন্দুট হন্দ্রিয়ে সব অগোচর, 

তন্মাত তন্ময় দে ততসতে 

অনাদি স্ুপ্থিতে প্রথম স্বপন, 

অনাদি জদয়ে প্রথম স্পন্দন) 

অ-বামনা সিঙ্কু করিয়া মন্থন 

বাপন। জাগিল আপনা হ'তে | 
এ সপ নাস জট পা সদ প্র জি ক পিছ উকি বসি এ লন এপ লবন ভাগ নান এ পপ বাশ এসদিএউ াাজনাাক অংশীদার 

সঙ্কপ। রা রি: ভাগ্য লিখিত । 



পহল। ১৭৯ 

তখনি তাহার মহান্ আঁদেশে 

ভাঁসিল অন্বর ও স্বর্নীল বেশে, 

বহিল জলধি তাঁর অধোদেশে 

ধরি ধরণীর মোভিনী কাযা র্ 

সেই বাসনায় জাগিল তপন, 

খুলিল প্রাচীর কনক-তোরণ, 

স্কুরিয়া উঠিল বিহগ-কুজন, 
স্জন-কৌতুকে পূরিল মায়া ; 

সেই বাসনায় ওই নভস্তলে 
জ্যোতিন্ময় পান্থ পথ ধ'রে চলে, 

চির অনলস, পলে অন্থুপলে 

ভ্রিলাকের কাজে নিরত আছে; 

সেই বাসনায় চন্ত্রে সুধা ক্ষরে, 
মেঘমন্দ্রে বারি শাস্তিদান করে, 

আলো! খেলা করে ছায়ার কাছে; 

সেই বাসনায় জননীর মায়া, 
নিখিলের প্রেম তাঁরই) ওুতিচ্ছায়া, 
শ্নেহমগ্ন ভ্রাতা পিতা পুত্র জায়া 

সেই বাসনায়, রয়েছে ঘিরে £ : : 



চীবর। 
চর 

সে বাসনা হক সঙ্কল্প সবার, 

জীবন-বীণায় বাজ্ুক ভিতার, 

আসুক অঙ্গনে মঙ্গল-সম্ভার 

তাসি বিশ্বভর! সৌহার্দ-নীরে 

কত প্রবুত্তির কত মুক্ত পথ, 

কত দিকে ডাকে কত মনোরথ, 

সন্কল্প রাখুক তোমাকে সতত 

সে উচ্ছাময়ের ইচ্ছিত পথে; 

সেথা বিবেকের ক্রবভারা আছে, 

পথ হারাবে না, থেকো? তার কাছে, 

প্রসাদ-অনিল আসে পাছে পাছে 

প্রকট করিতে সে মনোরথে । 

দেব-অনুকম্পা, সন্কল মঙ্তান্ ; 

এ যে ভক্ত প্রাণে নিজে ভগবান; 

করে শ্রদর্শন সদা ঘূর্ণমান 

বাধ! বিদ্ধ সব বিনাশ কৰে ) 

ফ্রবতারা সম চিন্ন সুনিশ্চিত, 

দর্ধীচি-অস্থির শক্তি-সমস্থিত, 

পাঞ্চজন্ত-স্বনে গান্ডীব শিঞ্জিত, 

সাধু-আ্রাপ-পর, ছুষ্কত হরে । 
নাত পানর 



শারদীয়া মাতৃভূমি । 
১ শশী ধু শ্রশ্পপ্রািসিটি 

অখিল-আনন্দকারী সাজেতে সাজ মা আজি; 

শর্ত শর্ধরী এল লইরা রতন রাজি: 

চন্দ্রমা-তিলক পর, 

তারকা কুম্তলে ধর, 

অলকে শারদ অন্র স্তবকে স্তবকে রাখ; 
ওই স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ 

পরিয়া সুনীল বাস, 

অমল কোমল শ্যাম সর্বাঙ্গে চন্দ্রিকা মাঁথ ; 

মরকতে মুক্তা ঢালা 

শরশশিকর-সমুজ্জলা, 

আসলিল-শ্তামতটা তটিনীর হার পর ; 

বনফুলে ফুলবালা, 
অঙ্গে দোলা ব্রমালা, 

শেফালী অঞ্চলে ঢালি অনিলে চঞ্চল কর 3 

বাজা মা আজ বনে এনে 

কোকিল-দোনেল-শ্বনে 

অতুল বাশরী তোর পুলকিয়া চাচির ) 



১৮ ্ চীবর। 

বর্ণ ধানে ভরা মাঠ, 

পণো ভরা ঘাট বাট, 

অন্নপূর্ণা অন্ন লয়ে সব্ধ গৃহ পূর্ণ কর। 

সাঁজ ম!, এল শরৎ, 

আজি পুত্রমনোমত : 

চরণে থুইব তব সব্ধ অর্থ কাম্য যত; 

তোর বনফুলে আজি 

ভরিয়া এনেছি সাজি : 
তোর রত্ব তোরে দিব--পুরা মা এ মনোরথ । 



কঞ্চনগর | 

পানি নস্- 

গঙ্গা জলাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম 

ওই যে উপান্তে লক্ষিত হয়; 

পবিত্র সঙ্গমে পরম পবিত্র 

ওই নবদ্বীপ অন্কিত রয়; 

'জ্ঞানের মণ্ডপ ওই দিবাধাম, 

পবনে পবনে ওষ্কার-ধ্বনি 

যে ভাষা-বঙ্কারে বিশ্ব চমকিত, 

সেই অমুতের অক্ষর খনি । 
কুটারে কুটারে শ্রুতি স্থৃতি স্তায় 

চিত্তের প্রসাদে বিরাজ করে; 
সেথা চীরধারী ধরিছে হৃদয়ে, 

যে আনন্দ নাহি প্রাসাদ ধরে। 

সেথা একদিন, সে আনন্দ ভুলি, 

ভুলি কুটারের শান্ত ছবি, 
একটী হৃদয়, | সীর্মী উত্তরিয়া, 

হ'ল অসীমের তন্মক কব : 

পবিত্র-সলিলা ওই সরিদ্বরা 

অনন্ত অন্বর হৃদয়ে ধরি”, 



১৮৪ চীবর। 

অনস্ত কল্লোলে নর্তন করি”) 

তেমনি আবেগে, নিমাই(এ)র প্রাণ, 
ও চির্পবিত্র প্রবাহ-তীরে, 

সেই চিরন্তন পদ লক্ষ্য করি, 
গিয়াছিল মিশি অনন্ত-নীরে | 

এই পুণাকথা সব্বাগ্রে জাগ্রত 

হে কঞ্চনগর তোমার নামে ; 

এই পুণাছায়া আবরিয়া আছে 

তোমার বরেণা রাজেজ-পাষে | 

সব আবরিয়! আমার হৃদয়ে 

জাগে সদ! সেই শৈশবদোলা ; 

জলাঙ্গীর তীরে সেই বটচ্ছায়া 
মায়ার মগুপে ব্রয়েছে তোলা । 

ও নামে আবার লুকায়ে তেমনি, 

ছুটে যাই সেই বটের শুলে, ১১) 
বসি সে আবার আতপ-নিবারী 

, ঘন পত্রমাঝে বিটপ-দলে। | 
পপি বসি কাস পা ৩৯৬ পালা কপ আত সা টা জবান এগ বনজসারছীজাাড। 

ভি 

(১) লেখক শ্দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুল্প । কুষ্গনগরে জলাঙ্গী ( খড়িয়া ) নদীর 

নিকট বর্ঠীতলায় “দীনবন্ধু, মিত্র মহাশিকের বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহের সন্নিক্ট এই 

যটবৃক্ষ ৭ররাজিত 1-- সাধক'-সম্পাদক ) 



কৃষ্নগর । 

ভুলে যাই যেন এই কার্ধা-ক্ষেত, 
এই সংসারের অশ্রান্ত রণ, 

ফিরে পাই যেন তোমার সৈকতে 
শৈশবের সেই অমূলা ধন: 

জুলাঙ্গীর নীরে সেই সম্ভরণ, 
সেই তীর'পরে শিশুর খেলা, 

বালুকার ঘর সেই ভাঙ্গাগড়া, 
সেই ছুটাছুটি সারাটি বেলা) 

জলাঙ্গীর নীরে স্ক্সাত করিয়ে, 
ধূলির চন্দন মাধায়ে দিতে, 

নিগ্ধ সীরণ- কর বুলাইয়ে 

সেই গ্যাম-অঙ্ক পাতিয়া নিতে 3 

যে স্নেহ আদর, স্বচ্ছন্দ আরাম, 

জীবন-প্রারন্তে দিয়াছ তুমি 

সে মধুর স্মৃতি, কত মধুময় 

কৰিয়া রেখেছে সে প্রিরভূমি | . 

সে বট-বিটপী, আমের কানন, 

শ্যামল প্রাঙগঞ্কানন পাশে; 

প্রাঙ্গণের পর | উুত্র নিকেতন 

রূমণীয় শোভা প্রকর্জশ' ভাসে) 

প্রসন্ন মন্দির গরসন্ন দেবের, 

সকলি প্রসন্ন পরশে ভার; 

১৮৫ 



১৮৬ চীবর। 
রশ 

সম-অন্ভৃতি- সমীরণ যেন 
ফুটায়ে রেখেছে মালতীহার : 

দীনবন্ধু-পাশে আনন্দে আসীন-. 
অমুতের খনি হৃদয় ধীর-_- 

সে কালীচরণ, (২) দরিদ্র-শরণ, 
উদ্ধার তরল ককুণা-ধার ; 

তার কাছে সেই সদা মিষ্টভাষী-_ 

সদা মিষ্ট ভাসি আনন ছায়-- 

কার্তিকেয়-চন্ত্র, (৩) কাত্তিকেয় ন্ধাপে, 

চন্দ্রিকা-ভামিত মলয় বানর; 

সেই পুর্ণচন্ত্র, (৪) সধাপূর্ণ প্রাণে 

ভালবাসা যেন ভাসিয়া যায়, 

রা বি পাচা পাপা ৯.৯ ৯০০০৯ শব কপি সা পপ পাপ উল সপ উপ পা 5 পা এ জি টা শা এ ১ পাপসপিকসউসিপাকীবস॥ (ক উড পি পিপি পাপা জাগা ৬৯ তপন 

(২) ৬কালীচরণ লাহিড়ী কুঙ্গনগরের স্বিজ্ঞ ও পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন । 
8 | 

“রামতনু লাহিড়ী উহার ক্ষ সহেদির ছিলেন | এপীনবন্ধু মিত্রের হিরধুনী কাব্যে 

উন্তয়েরই বিবরণ আঙ্গে । 

(৬) সকার্ডিকেয়চন্্র রায় কঙ্গনগর রাজবাচীর় দেওয়ান হিলেন। ইহার ক্ষিতীশ- 

'শাকলীচরিত বুঞ্চনগরের রাজবশের বিবরণ | বিশাতি কবি ৬ দ্বিজেগ্লাল রাক্ক 

ইহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন । দেওয়ান কার্ধিকেয়চন্্ অতি কুপুরুম ছিলেন । 

(5) সপুরণচত্জ রায়, « ষছুনাথ রান রায়বাহাছুর ও কলিকাতাঁর সুপরিচিত ডাকার 

“দেবেজনাথ দান প্রভৃতি ভা ছিলেন ) ইশি৬ ছপুঞ্ম ছিলেন! 

“যদনধি হাদাপেট হেরেছি ময়নে। 

পর্শচন্দ কার্তিকেয় নাহি ধরে মনে 1” , 

“নবীন ভপন্রিনীর এই ছুই পংক্তি বোধ হয় পাঠিকগপেক পন্িচিত। লেষ গৃংকিতে 



কৃঙ্চনগর । ১৮৭ 

স্েহের ব্রততী তেমতি প্রসারি, 

আমারে সে প্রাণে বাধিতে চায়; 

আরো দেই খানে শান্ত, নিরমল, 
অকম্প সরসী-জীবন প্রায়, 

দিবা-কান্তি-তন্গ রামভন্ (৫)-হিয়া, 

"সরলতা ছায়া সতত যা'র 3 
আর মনে পড়ে রাজেন্জ-প্রাসাদে 

প্রসাদের সেই সরম ছবি-- 

সতীশ-চন্দ্রের (১) সে নম্র স্বরূপ, 

পন্থলে বিশ্বিত প্রভীত-রবি ; 
সেই দিন, সুখে, স্মরি চিরদিন, 

প্রীতির আদরশ দেখায়েছিল-_ 

আমি দীনধামে দীনের সন্তান, 
স্থবর্ণ-উৎসঙ্গ আনারে দিল | 

এ 

হে কৃষ্ণনগর ! ললীতির সঙ্গমে 

যে মনোজ্ঞ ধাম রচিয়াছিলে, 

কোমল মরমে কোমল পরশে 

চিরতরে ভাহা আকিয়! দিলে । 
৯০৫ একলা ও | উরি | রত কাক লাগ কল ০৫ এবার ক বি কা 

মি
 মি 

পূর্ণচঞ “কাত্তিকেঘ় নাম ছুইটীর সাধারণ অ পূেধাক্ত দুইজনকেও গস্থকার লক্ষ্য 

এঞ্রিয়াছিলেন । 

(৫) এরামতগ্ লাহিড়ী স্বনামধন্য সাধুপুরুষ ধছিলেন। তাহার পুত্র বিখ্যাত 

পুস্তকবিত্রেতা যুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী ( এম, কে, লাহিড়ী )। 

(৬) অঙ্গতীশচত্র কৃষ্ণনগরাধিপ ছিলেন ।--('সাধকা-সম্পাদক )। 



গোবরডাঙ্গা 1% 

ওঠ ক ০ তা 

যমুনাকূলের মত জগতে কোথায় আর 

সৌহাদ্দের চিত্র আছে সুপবিত্র চমতকার ? 

সেই স্মৃতি জাগাইয়া ভে গোবরডাঙ্গা তুমি 

হ'য়েছিলে কি অপুর্ব সখোর বিলাসভূমি ! 

তোমার যমুনাবাহু বাড়ায়, বেড়েছ স্বাথে 

অদূরে নে চৌবেড়িা, দানধান যার বুকে 3 

ভেমনি সাদরে তব সারদাপ্রসন্ন ধন 

দিরাছিল সে দীনেরে তার হৈম আলিঙ্গন । 

জরপময় যে তড়িতে মিলেছিল ৫হজনে, 

বেঁধেছিল তাহা বুঝি জীবন মরণ লে ! 
পাপ সপ আপা পাট পট পিজা কাপ পা চা পীর এপ ৯ এপ ৮০৫ পপ পপ ০৯০ শা আপ ০০৯ ও াাা্জা৯৯ ০৭ ও ০৯ উল আবাদ 

* দীনবন্ধু তাহার “িয়েপাখল। বুড়া প্রহমন যে বব্যাভি ভূষ্বানী সারদা প্রসন্থ 

মুখোপাধ্যায়কে উতৎ্সগ করিয়!ছিলেন, ভাঙার বাসস্কবান যমুন। নামক নর্ধাতীরস্থ গোবর- 

ডাকঙ্ষা । দীনবন্ধুর জন্মস্থান, গোবরছাঙ্গার নিকটবস্জা যধুনা-ভীরস্ক চৌবেড়িয়া। এই জন্য 
বাল্য হইতেই উত্ভয়ের বন্গুহ হইয়াছিল 1 এই সগ্য এতই প্রগাচ ছ্লি, যে সারদ।- 

প্রেসন্ন বখন মৃ্যুশষ্যায় শয়ান, তথন সতুলে একবার দীনবন্ধুকে দেখিবার জন্ত বড়ই 

ব্যাকুল হইয়াছিলেন | দীনবন্ধু সংবাদ পাইরা প্রবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়। ডাহা 

সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বড়ছ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত পাক্ষাতের অগ্প- 

কাল পরেই সারদাপ্রসন্্রের মৃত্যু হইল । সারদাপ্রদশ্ত্রের আত্মীয়ের বলিয়াছিলেন। 

তাহার প্রাণ যেন দীনবন্ধুর সহিত শেক বিদায় গ্রহণ করিবার জন্কই বিলন্ করিতেছিল 1 



গোবরডাঙ্গা | ১৮৯ 

_ তাই সে মুমূর্খু-ীথি ছিল সখা-পধ চেয়ে, 
জীবন ভাসিয়াছিল ক্ষণেক মরণে বেয়ে! 

প্রসন্ন-অস্তিম ছিল দীনবন্ধু-প্রতীক্ষায়, 

আস্তমে প্রসন্ন হ'ল নিরখি” সে মুখ হাক ! 

কাল ছায্বা উজলিয়! ফুটিয়া উঠিল হাসি, 

* মুমূঝুরি মগ্র আখি হর্ষনীরে গেল ভাসি ! 
অশান্তির সে স্পন্দন ক্ষান্ত হ'ল সেই বুকে, 

সখা-করে কর বাখি' চিন্ননিদ্রা গেল সুখে ! 

মরণে সম্তাপহরা এ সখ্য কি দিব্য ধন, 

জীবনের অস্তাচলে বিশ্লন্ত সুবর্ণ ঘন । 



সমর-নর্জল । 
হে ধঠ 

সা 02 

4 

ওই শুন, পাঞ্চজন্ঠ বাজিছে জগৎ জুড়ে, 

সে দৈব উৎসাহ বব পবনে আপিছে উড়ে 
থিতো ধন্মস্ততো জয়'-- 

বিতত বিয়ৎ কয়, 

সম্মিত অন্থরসয় ভাস্বর জ্যোতিক্ষদ্রাতি 

জাগায় জগংচিন্ছে বিজয়ের অন্পভূতি | 

ওই দেখ প্রভীচীর ছষ্টনতি ছুধেোোধন, 

ছুরাশায় দৃপ্ত ওই নীচ দুরাচারগণ, 

ওই অন্যায়ের মুক্তি, 

'ভিঘা*সার ভীম স্ফস্থি, 

দুক্ধলের প্রতি ওহ প্রবলের অত্যাচার, 

বর্ধর-অধম ওই সভ্যতার কুলাঙজার । 

সায়ে বেলজমণ্দূপে অভিমন্থা নিপীড়িত : 

আর্ত পরিত্রা ভাদেরু, জয়বা্ত। শুনিশ্চিত ; 

. বরপুল্র বকর, 

শিক্ষা্দীক্ষা অঙ্জুনের | 
আছে প্রতি বাঁর্বক্ষে ও আর্তরক্ষকদের ১ 

অচিরে লইবে তারা পূর্ণ প্রতিশোধ এর । 



সপমর-মজল । ৬১১৯ 

দুর্বত্তির দাবানলে দগ্ধ স্বর্ণপুরীগ্শত, 
অনাথ ভ'তেছে শিশু, নারী অনাথিনী কত ' 

এ আত্তের হাহাকারে, 

মন্খ্রভেণী সমাচারে 

ব্যথিত হয়েছে সেই ধন্মূপক্ষ জনার্দন, 

প্রতি বীরবক্ষে আজি পাতিয়াছে যোগাসন। 

এ সারথি-প্রচালিত পুণামর মহারথ, 

চির ছনিবার বরণে, অগ্রসরে অবিরত ; 

দলিবে দুক্লুতদলে, 

উদ্ধারিবে পুণাবলে 
স্বদেশনিহিতপ্রাণ পৃতচিশু সাধুগণে, 

নির্বাসিতে ফিরে দিবে প্রাণপ্রিয় সে ভবনে । 

সত্যরক্ষা ত্রিটনের এই কম্মবোগমূলে ; 

নিরাপদে স্বার্থরক্ষা তাই অকাতরে ভূলে, 

দেখ, বরিয়াছে সুখে 

পুণ্যময় মহাছুথে 3 

অবশ্ঠ পুরিবে এই মহাত্রত ব্রিটনের 3 
এই বণ ধন্মক্ষেত্র মৃহাধম্ম সাধনের । 

ভারতহ্দর আজি ২১ছে ব্রিটনময়, * 
অন্তরের অস্তঃস্থল মাগিছে বিটুন-জয় ; 

ব্রিটনের খদ্ধি যাহা, 

ভারতসমৃদ্ধি তাহা ; 



৯০১৭ চীবর। 

ভারত ব্রিটনতরে করিছে জীবনপাত, 
বাজাইছে দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টী দিবারাত। , 

ওই দেখ ব্রিটনের অস্তহীন রবিকরে 

চিরজয়ী বৈজরস্তী অভয়ে বিরাজ করে) 

ও তলে নেলসন্, 

শতজিুঃ বেলিউংন্ 
গৌরব বিয়া নিল কণ্তবোর ডালা করে; 
ব্রিটন কর্তব্-পথে বিপদে নাহিক ডে । 

সেই বীরকুলবাণী আসিছে পবন বয়ে ও 

অরি ক্ষান্ত নাহি করি” কে রহিবে শান্ত হ'য়ে? 

ব্রিটনের দেবদার, 

নাতি হবে অন্ত কারু, 

ব্রিটনের বারিধির ত্রিটন ঠে) রহিবে প্রস্ু, 

এ বক্ষে বক্ষমণি অন্তে নাহি পাবে কছু। 

আকাশে বাতাসে সেথা স্বার্ধীনতা খেলা করে, 

স্বপ্লে শিশু অস্ত্র ধরে সেথা স্বাধীনতা তরে ; 

€. তাত্রি তবে রণে, 

ভারত যাইবে সনে, 

চল অন্যায়ের অরি ! উদ্ধতে প্রণত কর, 

রাখ ব্রিটেনের মান, জগতের গ্লানি হর। 



পমর-মঙ্গল 1 ৬০১৩) 

ুরাশার ক্রীতদাস, শুধু পণুুবর্ণ-সার 

হৃদয়ের মরুভূমে নাহি লেশ শ্তামতার ; 

দীক্ষা শুধু অহঙ্কার, 

শিক্ষা শুধু অত্যাচার : 

এ স্বার্থপরের বল ক'দিন থাকিবে বল? 
চল পরহিত ব্রতী উদার সেনানী চল। 

ওই শুন, পাঞ্চজন্ত ধ্বনিত জগৎ জুড়ে, 
সে এঁশ আশ্বাস-ভাষ বাতাসেতে আসে উড়ে ; 

দুননীতির হবে ক্ষয়, 
যতো! ধর্মুন্ততো জয়” 

অনন্ত অন্বর এই জীবন্ত সঙ্গীতময় ; 

জ্বলন্ত জ্োতিক্ক হ'তে আলিতেছে এ অভয় । 

সমাপ্ত । 





শ্্রীবহ্কিমচক্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত 

আঁকিঞ্চন 
(হ্কান্য ) 

মূল্য এক টাকা মাত্র । 

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত । 
ইীতুত্ড শ্না ওুক্ঙজ্দীতন আন্দ্যোপান্যাম্ত 

স্নহাস্ণম্স লেন্স 2--আকিঞ্চনের কবিতাগুলি অতি উচ্চ শ্রেনীর | 

কবিতাগুলির ভীষা যেমন সরল ও সুমধুর, তাহাদের ভাব তেমনই গভীর 
ও উচ্চ। এল শ্ষল্িতি। লঙজ্ঞলাহিত্য-ভ্ীগ্াাজেজ 
স্হ্থন্ান্ন লু । আপনার বিনীত প্রকৃতি যাহা কাব্যক্ষেত্রে 
আপনার পুন্াকিঞ্চন” বলিম্না অভিহিত করিয়াছে, সাহিত্যসমাজ তাহাকে 
সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ বলিয়া গণ্য করিভে? | 

স্মশ্খ্যভ্ডা্ত্ত বলেন $--ছাঁপা পরিফার, কবিতাগুলি মনোজ্ঞ । 

লেখকের বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার শক্তি অসাধারণ । কুচি মাঞ্্িত, তাক 
পবিত্র, লেখ! বিশ, আবেগ সংযত. বাঙ্গালার কাব্য-জগর্ডে অনেক , 
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সুন্দর সুন্দর 'পুস্তক আছে, কিন্ত হনন্বববিজ্জ্ে এজন 
হস পুস্তক অন্বিক্ু আছে হবলিলস্রী ্নন্নে হস্ত 
স্ন।। পনারদের ব্রহ্ষদর্শন” কবিতাটা এত সুন্দর হইয়ীছে মে, পড়িতে 

পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় । ধাহার লেখনী হইতে এরূপ মনোজ্ঞ 
লেখা বাহির হইতে পারে, তিনি সাঁমান্ত মানুষ নহেন। 

সাহিত্যাচার্ধা শ্রীযুক্ত অক্ষঞ্সচ্জ্দ্র কন্যার সহাম্পস্থ 

জ্রলেলম্ম £--”আকিঞ্চনের কবিভাগুলি সমস্তই সুললিত। কবি 

দীনবন্ধু মিত্রের পুল স্বন্দর কবিতা লিখিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নে | 

আহ্সভিলাজানল জিন লালে 2৬০ 172% 
ঢ০0175 0110001 0106 1005 ০6 টো 0৫ 16) 070ত755101120) 

270 00111106090 হোক 012৩ক5থতি (1186 201070566৮৫ 101506 

15 1011 01 15010110 [00010 টিকটাাতিন চ911910085010000, 

01085022110 165010806 5:৮1০১ 71750001081 1060095 80011705 

8৫17117001715$ 11017 1770177007 800 (ধা০৮107070517015805 

৩৮০7৮ [01600 91 101715 001101005 09001081০12 200০৫ 

50215 10101 20015680015 22005 26 000010175 2710 

৪1127650015 51710100774 0 ডা1৮৮ন12 1115 তন96ত (০ 8 2505928 
শর কা ঞ্ ক চা 

10101) 15 5615176) 50101102100 01611151110750 0101, 

স্ুকবি স্্ীনুক্ত প্রন্মথন্নাথ জ্াস্রচেনঞ্ুক্ী ব্বাহাল্ণম্ 
ক্রলেন্ন £--এ ভিক্তের আকিঞ্চন। একটা তন্ময় চিত্তের আকুতি, 

মিনতি আতগ্তি বুঝি কবিতা, ভুইয়া ফুটিয়াছে। সে উচ্ছাস' অনাবিল, 
শান্ত ও সমাহিত 1 যেন একটী ছন্দোবদ্ধ ধান কুলুকুলুরবে বিশ্ব-জননীর 

চরশ-বন্দনঃ করিতেছে । সে প্রবা্থে উত্তাল , তরঙতঙ্গ নাই 
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আছে কলম্বরা বীচিমালা-_গদ্গদ লহরীলীলা', শ্চ্ছণীতল অমৃত-নিসেক । 
প্জ্রীকুফ্খের স্বীয়প্ধামে গমন” ও “ভগীরথের গঙ্গানয়ন” একই কালে 

কবিতা ও দর্শন। তার্কিকের শুক্ষ দর্শন নয়, ভক্তের ভূয়োদর্শন। 

০৮৯ হলেম্ন 2--বঙ্কিমবাবুর কবিতার ভাষা মনোরম, 

চিত্রের বর্ণপ্লন্তাসে প্ররুূত শিল্পনকরের তুলিকার পরিচয় পাওয়া যায়। 

এক একস্থলে পড়িতে পড়িতে পাঠক অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। 

“হীক্ুম্নেওল  আ্ীম্ন্বাতন্স গন্সন্স” াাম্নক্ কাবাটী 

র্শনা-গৌলজ্ন্ে অভ্ুলনীস্ত । শ্রীক্-বলরামের কথোপ- 
কথনে বাস্্দেবের ব্রজলীলা বড় মধুর চিত্রে ফুটয়াছে। যে কবি এত 

সংক্ষেপে এত বড় কন্মবীর শ্রীরুষ্ণের জীবনলীলা ফুটাইয়! তুলিতে পারেন, 

সে ক্বি হিন্দু সনাঁজে বরেণ্য । 

ক্ষব্রাস্পী অলেন্ন 2-দকল কবিতাঁ প্রসাদ'গুণবিশিষ্ট | 
অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে ভাবে হৃদয় উছলিয়! উঠে। এক একটী 

কবিতার শব্দ-বন্কারের রেশ কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয় 

পুলকিত করিয়া তুলে । আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত কবিদিগের কবিতা 
বন্কিমচন্দ্রের মতন যদি মধুর ছন্দে, মধুব ভাষার ও ভাবে, অথচ প্রসাদ- 
গুণে রচিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব, বঙ্গলাহিতোর কাবাঙ্গ প্রকৃতই 
উৃম্প হইয়াছে । রি 

“খুনে আ্রযুক্ত পাজন্কড়ি হন্দ্যোপাহ্যাস্ত 
স্লহাল্পস্স লেন্ন £-ভাকিঞ্চন” নাম দয়া একখানি অতি 

সুন্দর গ্বাছপাকা ফজলী আমের মতন পলষ্ট মধুর কবিতাপুস্তক বাহির 
হইয়াছে । মিত্রজ দাদা উচ্চাঙ্গের কাব, ভাষা সুন্দর-_ভাব স্মৃতি মধুর । 
তাহীর বচিত *্রীরুষ্ণের স্বীয়ধামে গমন” কাব্যখগুখানি সকুলুই সাদরে 
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লেহন করুন সুথ পাইবেন । যেন শিরাজী সোহন পাপড়ী__ পর্দার 

পর্দার মিষ্টতা__-শবে শব্দে মাধুরী । 

জলম্মম্ত্র লেম্ন 2 শ্রীকষ্ণের স্বীযধামে গমন» নারদের 
্রহ্মদর্শন” প্রস্থতি কবিতার ভাব-সম্পদ্ ও ছন্দ-নাধুর্্য স্বীয় কবি নবীন- 
চন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দের । মনে হয়, এগুলি বুঝি নবীনচন্দ্রের রচনা । 
বঙ্কিমবাবুর হাত বেশ পাঁকা11” 

এঁতিহাসিকপ্রবর শ্র্রীফুক্ত অক্ষমস্ব্ুন্নাজ্ সৈপ্রলেস্ 

্বহাস্পম্ল ্লেম্ন 2-ণ"কবিতাগুলির সগ্ভাবপুর্ণ আন্তরিকতা 

আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে । যাহা আঞঙজকাল বাঙ্কালা কবিতায় বিরল 

. হইয়া পড়িতেছে, তাভা আপনার কবিতায় শ্বভাব-স্লভ বলিয়া 

আকিঞ্চন আমার এত ভাল লাগিয়াছ্ছে 1” 

পণ্ডিত প্রবর শ্রীদূক্ত অজভলক্রুম্্ও পোস্লাদ্ী ক্মহাল্পস্্ 
বনেলম্ম 2আজ্ কাল অনেকের কবিভাই ভেয়ালী গোচের। 

বঙ্গিমবাবুর্র কবিতা সে শ্রেণীর নয় । সাহার কবিতায় এমন 

একটা গভার বঝঙ্কার আছে যে, মন্্স্থানে গিক্সা সাড়া দেয়; এমন একট! 

মাধুর্য আছে যে, আপন বলে আপন। ভ্ুুলাইয়া বাহিরের দিক্ হইতে 
ভিতরের দিকে টানিয়া লইরা যায়। এ জিনিষটা বড় একটা যাহার 

তাহার কবিতায় দো যায় না ।” ; নি 

প্রন্বাহিনী -বলেন্ন £--“আাকিঞ্চনকে আমরা সান্তিক কাবা 
বলিতে পারি । স্াতেলন্ এসসি স্কুন্দজ অনবতালনা 

আন্ুুনিল্ক লাক্জাল। ক্াজ্জ্ে অত্তি অল্পই চেম্ো 
আাক্র | , 

অর্ধ, নলেন্ন ৪-আকিঞ্চনের অধিকাংশ কবিতাই * ভাবের 

ঠ 
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মাধুর্য, ছট্টের উৎকর্ষে, শব্-শোভায় সকঞ্রই চিত্র করিবে । 
এমন উচ্চ ভাবমুলক কবিতাগ্রন্থের এ দেশে যদি আদর না-হুয়, তাহা 
হইলে বুঝিব বাঙ্গলা দেশে কবিতা-রসাস্বাদী লোকের একান্ত অভাব 
হইয়াছে 1” 

্প্রসিত্ব*ি মহিলা কবি ওীস্নতাীী লিল্লীক্্র-্পোহিন্ীী 

ল্থোড্নী 'আন্কিনগুন' গা লিখিয়াছেন £_ 

“কে বহাল ঘরে, এত দিন পরে 

এ পবিত্র নন্দন-কুসুম-বাস ; 

কার আক্কিথ্জন্ন ক্ষিপ্রচরণ 
আনিল বৃহিয়া অমরাভাস । 

শ্বদেণী সঙ্গীত ভূলে গিয়ে অই 

বিদেশে বিস্ৃত বান ক'রে রই 

(এযেন) মনে পড়ে পড়ে, মুখে না নিঃসরে- 

ধরি ধরি ধরা! যায় না; 

লিখি বটে গান, পড়ি বটে বই 
আঁকি যারে হায় সে নহে ত ওই ! 

(যেন ফোটে ফোটে ফোটে, _. ওঠে না”ক ফুটে 
ঝাপ্সা রুচির আয়না ! 

এহেন সময়ে... কে গাহে্হাথায়, 
চির পরিচিত 'স্থত ভাষ্য, 

আনন্দ জোয়ার যেন বেগে ধায় 

দিকৃ-চক্রবালে পরি? ১ 
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ফু উঠে জর & পঞ্চমে নিথার্টী, 
(যেন) দেবষিব বীণ! বাধা দিবা ছাদে, , 

কু হাসে, কতু প্রেমানন্দেশকাদে, 

অমুতের ধাবা বরধি” 1” 

৬৬ ্ পু রে ্ ্ কধী। * 

হিস্পেম ষ্টল্য 2-চটীনজ ও আক্ষিষ্ঞল 
এক্চল্রে লইলে ১1০ টীক্চান্্ লী ও মজ্্॥: 

২০১ ন" কর্ণয়ালিদ্ ট্রাই, শুধ্পাস চট্রোপাধাদ্বের দোকানে ও, 

৩০৩ মদন মিতরের জেন লীন্নল্বাাক্সে গ্রস্কারের নিকট প্রাপ্তব্য | 












